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lnilah tafsir tertua di jagat ini yang ditutis dan dibukukan. la

berisi tafsir ayat-ayat At Qur'an yang disusun sesuai dengan urutan
<rrrrh r{rlam mrrch>f la hcr:<:l d:ri nak:r d:n dikrrmnrrlkan olehsurah dalam mushaf. la berasat dari pakar dan dikumputkan oteh

pakar.

lbnu Umar (sahabat yang terkenat kezuhudannya) berkata,

"lbnu Abbas adatah umat Muhammad yang pating mengetahui apa

1_"9 - _-

' Ilrnr r

lMuhammad.

lbnqAbbasadalahseorangsahabatyangpernahRasutu!tah.SAW.'
.tepuk dadanya latu mendoakannya, "Yo Allah, ajarkantah dio Al

..Hiklnah!,,Bahkan,MalaikatJibritAS(pemimpinparama[aikat..Hiklnah!,,Bahkan,MalaikatJibritAS(pemimpinparama[aikat

Attah) pernah mewasiatkan kepadanya, "sesungguhny'o dio adatah

seorang sahabat yang pernalr Rasutultah.SAW

' "-,''1:

Tidak seorang pun'sahabat yang diberi getar "Lautan ltmut
' .1,^-,,^l;ik-,,lk!'-- lrinxar t{li l'\ih Att,Thrl'i}' /crha}r.f irrndrliirrlrrlzi

Datam hal ini, Abduttah bin Mas'ud (sahabat yang pating ahti

- . . .datam hat fikih dan didoakan oteh Rasut akan mahir datam hal : :

' {llKr.nan aallt /
' 'bahasa At Qur'

{asutl DerKomentar, :-treFar'.Juru

bin Abbas. "uallo)aA( qul qll quqtollAUuu((qll ulllAUUqJ.

,lmar bin At Khathab

Datam hat ini, Abduttah bin Mas'ud (sahabat yanq pating ahti

lmrm Ahmr; j bin Hanbat berkata, "Di Mesir terdapat

' 'kecuati lbnu Abbas, hingga Ati bin Abu Thatib (sahabat yang c

kunci Cgdang itmu) berkata, "Dia seolah-otah metihat ya.11

.yang bepergian'ke negeri itu,maka banyak di antara mereka yang

mencari tafsir tersebut. "

Itutah yang membuat semua utama menitai penting kitab taksir

pentlh ijtihad), juga angkat topi kepadanY4 dan .memitihnya"

'sekatipun masih ia muda, "Aku tidak mengetahui makna ayat yang

..'kutAnyakan,keCualisepertiyangkamukatakan.,'

a^1

ran

, tafsir yang diriwayatkan oteh Ati bin Abu Thathah. Jika ada orang
.yang bepergian'ke negeri itu,maka banyak di antara mereka yang

la Ati bin Abu Thathah Al Hasyimi b,
- mengumputkan lembaran yang berserakan di berbhgai'negeri, [a:ri, [atu,, ,r, r5u,,,yu\,\

menyusunnya menjadi sebuah kitab yang sangat pantas untuk
dibaca, dipahami, dan diaptikasikan datam kehidupan kita.
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PENGAIITARPENERBIT

Al hamdalilah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami

selalu ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan serta kealpaan yang

telalr kami perbuat hingga tetesan kelaratan yang En gkau cipratkanmembuat

kami mampu untuk menyisir huruf-huruf serta kalimat yang tertuang

dalam bulu ini, yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan

kitab lainnya Sekaligus sanggup untuk menerbitkannya.

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar

dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan

tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurn4 karena semua yang

disabdakan adalatr watryr dari DaYang Maha Mencipta. Dialatr Muhammad

SAW.

hilah kitab Tafsir yang sehanrsnya kitajaga kita dalami maknany4 dan

kita sebarkan isinya, agar ayat-ayatdan sabda-saMayangtertuang di dalamnya

dapattetap lesari, sehinggaagamakitatetap terjagakemurniannya- Jugakarena

tafsirini adalahyangtertuadijagat ini, yapgtelah ditulis dan dibukukan, yang

berisi tafsir semua ayatAl Qur'an, serta'lJrsusun sesuai dengan urutan surah

dalam mushaf. Hingga Imam Ahmad bin Hanbal berkata,'T)i Mesir terdapat

lembaran tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah. Jika ada orang

yang bepergian ke negeri itu, maka banyak di antara mereka yang mencari
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tafsirtersebut."

Kandungan pembahasan buku ini berkisar pada seseorang yang

mendapatkan gelar "Ahlul Qtr'an" dansalah seorang tokoh dari tokoh-tokoh

tafsir terkemuka yang telah memberikan banyak kontibusi dalam bidang afrir,
walaupun ia juga pakar dalam bidang fikih dan juga hadits Rasulullah SAW,

yaitu Ali bin Abu Thalhah Al Hasyimi (w. 143 H). Walaupun ia hidup pada

masapemberontakan kaum Khawarij terhadap pemerintahan Umawiyatr yang

telah berkuasa selama 90 tahun, namun konsennya terhadap keagamaan sangat

luar biasa, sehingga ia dapat menjadikan dirinya bukan haryapakardalam bidang

tafsir, tapi iajugapakar dalam bidanghadits dan fikih, karenanya iatahu betul

dan secara detail bagaimana harus berjibaku demi mengumpulkan serakan

lembaran tafsir IbnuAbbas ini walaupun harus ia datang ke satu negeri dan

pulang dari negeri yang lainnya.

Yang demikian ini dianggap penting oleh lelaki berdarah bani l{asyim ini

karena ibnuAbbas adalah seorang sahabat yang oleh Rasulullah didoakan

memiliki kecerdasan khusus dalam hal takwil, dan yang oleh Khalifah kedua

dijadikan panutan dalam pengambilan hukum dalam masalah tafsir atau yang

berkenaan dengan berbagai hal yang datang dari Rasulullah, sehingga tidak

heran jikaAli binAbu Thalib 
-Sahabat 

tercintaNabi SAWyang diberijulukan

Kunci gudang ilmu ni-memberinyajulukan sebagai orang yang bisa melihat

halyang ghaib secarajelas dari baliktabir. Bahkanorang seorang sekelas Ibnu

Mas'ud terheran-heran dengan kealiman dan ke indahan bahasa yang di

tuturkannya. Karenanya" tidak ada celah untuk mengabailan warisan berharga

dari seorangyanghidupnyaselaludihargai, baikoleh sahabat-salrabatry4bahkan

oleh seorang lelaki yang secara khusus di utus olehAllah untuk menyampaikan

risalah suci-Nya kepada manusi4 sebagai rahmatan lil alamin.

Walaupun demikian, segala kemampuan telah kami keratrlan dan segala

upayatelah kami curahkaru sebagai bennrktanggungjawab ilmiah kami sebagai

seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya dengan

harapaq kitab inijug dapatmanambah panduan kita dalam beragam4 walaupun
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kami juga mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua yang kami

miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini. Oleh karena iq mungkin

sajapembaca akan menemui kesalahan, baik isi maupun cetah maka dengan

kerendahan hati kami mengharap kontibusi positif agarpergerakan keislaman

kita makin hari makin sempuma.

Hanya kepadaAllah SWTkami memohon taufik dan hidayatr, sebab

hanya orangyang mendapadran keduanya yang alran menjadi umat yang selamat

dan mengakui batrwa dalam hal-hal yang biasa terdapat sesuatu yang luar biasa.

Lillaahil waahidil qahluar

EdyFr,
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PENGAIVIARPENTA}IQIQ

;Jt,#Jt'6!;///
Dengon tvlenyebut Ncma Nlah Yang Malw Pengasih lagi

Nlolw Perryoyons

Segalapuji bagiAllah, kita memuji-Nyq memohon pertolongan dan

ampunan kepada-Ny4 serta memohon perlindungan dari kebtrrukan naftu dan

perbuatankita.

Allah telah menunmkanAl Qur'an yang agung kepada Rasul-Nya yang

mulia dengan bahasaArab yang jelas guna memberi kabar gembira kepada

orang-orang yang melakukan amal shalih, bahwa mereka kelak akan

mendapatkan patrala yang besar.

Kaum muslim terdahulu mengetahui keagungan nilaiAl Qur'an ini,
sehingga mereka sangat memperhatilan, menjaga, dan memeliharanya dengan

bqbagai bentukpemelilraraan. Salah bentukpemeliharaanAl Qrn'an pngpaling
menonjol adalah penulisan tafsir ayat-ayatAl Qur'an bagi umat Islam, agar

mereka mendapatkan pctunjuk

Allah telatr mempersiapkan orang-orang yang mengagungfuan kitab-Nya

dan yang mengfuafrlnla dengan benardan amanalu sehinggamerckamemperoleh
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apa yang dijanjikan oleh Allatr kepada mereka-

Kandungan isi pembahasan buku ini berkisar pada orang yang
mendapatkan gelar "Ahlul Qur'an," dan salatr seorang tokoh dari tokoh-tokoh
tafrir terkemuka yang telah memberikan banyak kontibusi dalam bidang taftir
yaitu Ali bin Abu Thalhatr Al Hasyimi, yang wafat pada tahun 143 H.

Dalam hal ini saya terdorong oleh perkataan Imam Ahmad bin Hanbal
untuk mempelajari taftir ini, yaitu lembaranAli binAbu Thalhatr yang terkenal

dalam tafsirAl Qur'an.

Imam Ahmad berkata, "Di Mesir terdapat lembaran tafsir yang
diriwayarkan olehAli binAbu Thalhah. Jika ada orang png bepergian ke negeri

itu, maka banyak di antara mereka yang mencari tafrir tersebut.,'

Pedcataan ImamAhmad ini menjadikan saya brsernangat dan terrdorong

untuk melalcukan penelitian tentangAli binAbu Thalhatr dan taftirny4 yang

diriwayafikan langsung dari AMullah bin Abbas. Kemudian saya berpendapat

tentang perlu adanya pengkajian tafsir ini secara serius, lalu menjelaskannya

kepada umat Islam dengan metode tat:lrij yang menenangkan hati, dan

mengfuorelasikannya dengan bular-buku taftir lainnya.

Sayajuga menempatkan buku tafsir tersebut sebagai bular tafsir yang

memiliki peranan penting terutama pada masa awal Islam, sehingga ia layak

ditempatkanditerrpApngsemestiryrra. Selainitu, sapjugameqielaskantujuan

penulisan dan menjelaskan sesratu yang masih samar dari kandungannya yang

penuhhikmatr.

Mengingat ta$ir yang mendapatkan perhatian khusus dari sang Imam,
Ahmad bin Hmbal, initelahhilang dari perpusakaanpngmernperhatikan buhF
buku rrras dan manuslaip, maka saya sangat antusias untuk menerbitlan bular

tash ini dalam bentrkyang mendekdi sempum4 sekalipun tidalcbisamencapai

kesempumaan itu. scjak pertama kali berencana mengkaji tafsir tersebu! mya

telah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk menggapai tujuan
yang mulia, yang telah saya dambakan sejalc dulu.

Perlu diketahui batrwa dalam mengkaji tafsir ini, ada berbagai kendala

TATSIRIBNUABBAS



dan kesulitan besar yang menghadang di antaranya:

* Sayatidakmendapatkanlembaran-lembarantaBigyangmenunrtpendapat

paling kuat, sebagiannya masih ada yang hilang.

* Sedikitrya nrlisan tentang biografi penulis. Sebab, buku sejaratr dan biografi

yang ada hanya menyebutkan sekelumit tentang penulis, sehingga tidak

sampai padatingkatmemuaskan untuk menghilangkan rasa haus dan

keingintahuan. Dari sini, sayaterpa*sa mengkaji buku-buku tafsir, hadits,

syarah sunan, dan berbagai sumber lainnya yang intens terhadap tafsir
ini, dan semua itu saya pergunakan sebagai pedoman, agar bisa

mendapatkan materi yang cukup untuk menulis biografi penulis buku

tafririni.

* Ketika memilahyangslahilu dari kitab-kitab taftir dan hadits yan gad1
untuk kemudian men-takhrij-nya dengan teliti, sehingga dapat

menenangkan j iwa dan menenteramkan hati.

Dalam mengkaji buku tafsir ini, saya menggunakan metode yang telatr

saya tentukan sendiri, yaitu mengumpulkan lembaran-lembaran tafsir yang

berserakan di beberapa buku asli, lalu menyusunnya dan menyesuaikannya.

Pekerjaan ini tentu saja tidak mudah. Pengumpulan lembaran tafsir yang

berserakan ini memerlukan tenaga dan kesungguhan yang kontinu, dengan

memperhatikan setiap kalimat dan setiap huruf agar tidak ada yang terlewatkan

dan sesuai dengannaskah aslinya.

Alhamdulillah,saya berhasil mengumpulkan lembaranJembaran tafsir
itu dari berbagai sumberny4 dan mempersembahkan karya ini kepada dunia

Islam, yaitu satu tafsir dari berbagai macam tafsir tertua yang pernah hilang.
Saya telah berhasil menyatukannya untuk pertama kalinya-setelah saya

melakukan kajian ihniah dan teliti terhadapnya dengan menyertakan biografi
para perawi dan men-tahqiq riwayat-riwayat yang dikutip, kemudian
menyusunnya

Dengan karya ini, saya berharap dapat memberikan tambahan itnq yang

kelak akan dicatat dalam lembaran amallar di sisi Allatr SWT . Amin
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Saya memohon kepadaAllah agar menjadikan karya ini semata-mata

karena-Nya dan diterima di sisi-Nya dengan baik, serta memberiku petunjuk

dalam urusanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengarkan lagi Matra
Mengabullan.

@+t4.rlaifz;i&'i n a#3yi,Jn\l'fi.6.fi ti* *t
"Ya Ttuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada

kcsesatan sesudah Engkau beri petunjuk kcpada kami, dan ksuniakanlah
kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kanena sewngguhnya Engkaulah
Maha Pemberi (korunia). " (Qs.Aali 'Imraan [3]: 8).

Pentahqiq
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BAGIANPERTAMA

MASAALIBIN ABU THALHAH
DAN KEHIDUPANNIYA



Bab Pertama 
\

Masa Ali bin Abu Thalhah

Jika kita tidak dapat memastikan secara tepat tanggal kelahiran

AIi bin Abu Thalhah, karena kelalaian para sejarawan dalam hal itu, dan

mereka hanya menyebutkan tanggal wafatrya -maka dapat

diperkirakan- masa-masa kehidupan dan pertumbuhannya, apabila kita
menelusuri kehidupan para ulama yang hidup semasa dengannya dan dia

meriwayatkan dari mereka, seperti Sa'id bin Jubair (lahir tahun 45 H,

wafat tahun 95 fD dan Mujahid bin Jabar (lahir tahun 2l H, wafat tahun

103 fD. Atau dari para ulama yang meriwayatkan darinya, seperti Atha

Al Kharasani (lahir tahun 50 H, wafat pada tahun 135 H) dan Al Hakim

bin Utaibah (wafat tahun 113 H).

Masa ini membentang lama dan meliputi dua masa kekhalifahan,

Umawiyah dan Abbasiyah. Dalam rentang waktu tersebut, terjadi banyak

peristiwa politik, fitnah, pemberontakan, serta peristiwa-peristiwa

berdarah lainnya yang dihadapi oleh pemerintahan Umawiyah, yaitu

sejak awal berdirinya (tahun 4l H) hingga tahun runtuhnya (132 H)t.

Juga apa yang dilakukan oleh pemerintahan Abbasiyah dalam bidang

politik, seperti pembalasan dendam terhadap musuh-musuhnya, hingga

pilar-pilar pemerintahannya menjadi kuat dan kekuasaan tetap berada di

tangan mereka.2

' Ath-Thabari, 1965. Torit:h Ar-ktsul wa Al Muluk,peristiwa tatrun 4l-132 H. jld. 7
dan 8, cet. Kedu4 Dar Al Ma'arif, Mesir.

Al Mas'udi, 1936 H. Muruj Adz-Dzahab wa Ma'adin Al Jauhir fi At-Tarikh, jld.2,
cet. Pertam4 Al Bahiyyah, Mesir. H. 296,207, dan 208.

' Ali Ibratrim Hasan, At-Tarikh At Istami Al Am, Maktabah An-Natrdhah Al
Mishriyyah. H.3339.
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Ali bin Abu Thalhah lebih lama hidup pada masa Khalifah

Umawiyah dan dua htralifah dari Abbasiyah, yaitu Abu Al Abbas

Abdullah (yang bergelar Abu Al Abbas As-Saffah) dan Abu Ja'far Al

Manshur.

Ali bin Abu Thalhah wafat pada masa pemerintatran Khalifah

Abu Ja'far AI Manshur.

Di antara peristiwa yang paling terkenal pada masa Ali bin Abu

Thalhah adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij

terhadap pemerintahan Umawiyah. Peristiwa-peristiwa ini turut

mempercepat runtuhnya pemerintahan Umawiyah setelah berkuasa

selama 90 tahun, selain karena faktor lain, di antaranya adalah fanatisme

Umawiyah sebagai bangsa Arab, yang memicu permusuhan kaum budak,

dan munculnya semangat fanatisme di kalangan kabilah Arab.

Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal pemerintahan

Abbasiyah, maka secara global dan seperti biasanya adalah menumpas

bani Umayyah dan para pendukungnya, hingga pemerintahan mereka

menjadi kuat.

Peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan ini telah meninggalkan

pengaruh besar bagi masyarakat Islam. Pada saat itu muncul banyak

kelompok yang berafiliasi kepada kelompok lain.3 Ali bin Abu Thalhatr

sendiri berafiliasi kepada keluarga Nabi SAW karena mengikuti jejak

tuan-tuannya yang berasal dari bani Hasyim. Abu Zar'ah Ad-Dimasyqia

meriwayatkan dari Ali bin Iyas Al Himshi,s dia berkata:5 Al Ala' bin

' Hasan Ibrahim, Tarikh At Islam As-Siyasi, jld. l, Maktabatt An-Nahdhah Al
Mishriyyah. H. 408

4 Dia adalah Abdunahman bin Amru bin Abdullatr Ad-Dimasyqi (w. 280 H). Lihat
Syadzrat Adz-Dzahab Cld. 2, h. 177).

Ali bin Iyas bin Muslim Al Alhani Al Himshi adalah seorang ahli hadits di Himshin
dan seorang ahli ibadatr. Dia mendengar dari Hariz bin Utsman dan tingkatannya (w. 219
H). Lihat Syadrat A&-Drahab (ild.2, h.45).

o Ibnu Hajar Al Asqalani, 1326 H. Taheib At-Tahdzib,jld. 7, cet. pertama, Haidar
Abad Ad-Dakan,lndia. H. 340 dan 341.
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AtabahT Al Himshi pernah bertemu AIi bin Abu Thalhah di bawah

Kubah, dia berkata, "Wahai Abu Muhammad, satu kabilah dari kabilah

kaum muslim disiksa, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dibunuh.

Tidak seorang pun yang berkata, 'Allah, Allah.' Demi Allah, jika bani

Umayyah berdosa, maka berdosa pula semua orang yang ada di Timur
dan Baraf. @ia menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh bani Abbas

ketika mengalahkan bani Umayyah dan memperbolehkan membunuh

mereka, sebagaimana yang telah kami sebutkan). Ali bin Abu Thalhah

Ialu berkata kepadanya, "Apakah ada dosa bagi ahli bait Nabi SAW, jika

mereka membalas dendam kepada suatu karmr dan memaafkan kaum

yang lain?" Al Ala' lalu berkata, "Sesungguhnya itu adalah

pendapatnu!" Ali bin Abu Thalhah menjawab, *Yaf'AI Ala' berkata,

"Tidak, perkataanmu itu adalah dari mulutku, selamanya. Kami

mencintai keluarga Muhammad karena kecintaan Muhammad kepada

mereka. OIeh karena itu, jika mereka melanggar sirah-nya Aan

melakukan sesuatu yang bertentangan . demgan Sunnahnya, maka

merekalah orang yang paling kami benci.'

Dalam hal ini, Abu Daud As-sajastani8 berpendapat sama dengan

riwayat ini dan menuduh Ali memiliki pendapat yang berbeda, kemudian

dia pun menghunuskan pedang.e

Nwayat ini menunjukkan jauhnya perbedaan pendapat tersebut

antara penduduk Syarn yang berafiliasi kepada bani Umayyatr, dengan

bani Hasyim yang berafiliasi kepada bani Abbas.

Al Ala' bin Atabah Al Himshi Al Umawi pun berbeda pendapat

dengan Ali bin Abu Thalhah Al Hasyimi yang mengikuti para tuannya

7 Disebutkan oteh Adz-Dzahabi dalam Trikh Al Istam fild. 5, h. I I l).t Dia adalah Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Ishaq Al Azdi As-sajastani,
penulis kitab Snraon, wafat tahu 275 H.

e Ibnu Hajar berl€ta dalan Tahdzib At-Tahdzib (ild. 7, h. 2340), "Saya mengetahui
alasan Abu Daud berkata scperti itu, bahwa dia bcrpcndapat tcntmg pedang." Lalu
disebutkan riwayat terscbut.
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yang berasal dari bani Hasyim. Ini merupakan sesuatu yang wajar.

Sekalipun riwayat itu benar, namun hal itu tidak mengurangi citra AIi bin

Abu Thalhah, sebagaimana tuduhan yang ada juga tidak memiliki dalil

kuat yang mendasarinya, sebab apakah mencintai ahli bait Nabi SAW

dan memuji mereka serta menjadi pembantu mereka, dianggap sebagai

suatu kekurangan?

Dari sisi lain, masa Ali bin Abu Thalhah ditandai dengan adanya

gerakan keilmuan yang luas, terutama pada masa pemerintahan

Abbasiyah, yang telah mencapai puncak kejayaannya. Para ulama

memperhatikan ilmu-ilmu syariah, Ialu mereka menulis tafsir, hadits,

fikih, dan bacaan. Bahkan pada masa itu banyak orang bepergian untuk

menimba ilmu. Bahkan dianjurkan untuk bepergian ke berbagai pusat

ilmu. AIi bin Abu Thalhah termasuk orang yang mendapatkan

kesempatan berkunjung ke pusat-pusat ilmu di Syam, kemudian menetap

di Hamsh, sebagaimana dia berkesempatan bertemu dengan para

penghafal hadits dari ulama z:rmannya untuk menimba ilmu dari mereka

dan meriwayatkan hadits dari mereka.

AIi bin Abu Thalhah telah memberikan pengaruh kepada gerakan

keilmuan tersebut, yang tercermin pada murid-muridnya yang telah

menimba ilmu dan meriwayatkan darinya. Dalam tafsimya yang banyak

dijadikan sandaran oleh para mufassir, mereka mengutip dan mengambil

manfaat darinya.

G00

Kehidupan Ali bin Abu Thalhah

1. Namanya

Ali bin Abu Thalhah bin Al Makhariq. Nama ayahnya adalah

Salim bin AI Makhariq. Dia lebih sering dipanggil Abu Al Hasan.
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Namun ada yang mengatakan Abu Muhammad. Ada juga yang

mengatakan Abu Thalhah Maula AI Abbas Abu Al Hasan Al Hasyimi Al
Jazarj..

Dia bermukim di Hamsh.lo

2. Iiasabnya

Nasab Ali bin Thalhah sampai kepada bani Hasyim. Dia dikenal
dengan nama Ali bin Abu Thalhah Al Hasyimi karena ayahnya pembantu

keluarga Al Abbas bin AMul Muthallib, yang kemudian

memerdekakannya.ll

3. Tempat dan Tanggal Lahirnya

Setiap peneliti yang meneliti tentang kehidupan Ali bin Abu
Thalhah, tidak dapat mengetahui pasti tatrun kelahirannya, bahkan

perkiraan waktu dia dilahirkan. Para sejarawan telah melalaikannya,

sekalipun mereka bisa mengetatrui dan dapat menentukan waktu

wafatnya.

r0 Al Bukhari, 1986. AbToikh Al Kabir, jld. 2, Mu'assasah Al Kutub Ats-
Tsaqafiyah, Beirut. H. 281.

Ibnu Abi Hatim, 1377 W1952 M Al Joh wa At-Tadil,jld. 3, cet. pertam4 Haidar
Abad Ad-Dakan, India H. 188.

fillr/lazzi,Tahdzib Al Kamal, jld.2,Dar Al Ma'mun li At-Turats, Damaskus. H.974
dan975.

Adz-Dzahabi, 1382 W1963 M Mizan Al I'tidal .fi Naqd Ar-Njal, tatrqiq Ali
Muhammad Al Bajawi, jld .3, cat. pertarra, Isa Al Halabi, Cairo. H. 134.

...TriHt Al Islam wa Tlabagah Al Masyahir wa Al A'lom, jld.6, Mddabah Al
Qudsi. H. 103,

Ibnu Hajar Al Asqalani, 1326 H. Tahdzib At-Tahdzib, jld. 7, wr. p€rtama, Haidar
Abad Ad-Dalcan,India H. 339.

" Ibnu Abi Hatim dalarn Al Jarh wo ArTa'dil (11d. 3, h. l8E).
Al Mazzi dalanTahdzib Al Konal Q1d.2,h.974).
Adz-Dzahabi dalun lvfizan Al I'tidal gld.3, h. 134).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalamTahdzib At-Tahdzib (ld. 7, h. 339).
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Bagaimanapun juga, kita bisa mengetahuinya dengan meneliti

sejarah guru-gurunya 
-tempat 

Ali bin Abu Thalhah belajar-, atau

orang yang ia riwayatkan haditsnya, agar kita dapat mengetahui salah

satu aspek kehidupannya dan perkiraan waktu kelahirannya. Misalnya

dengan mengambil sampel dari dua gurunya, yang dia meriwayatkan

hadits dari keduanya, yaitu Sa'id bin Zubair (wafat tahun 94 H) dan

Mujahid bin Jabar (wafat tahun 103 H). Dari sini dapat diketahui bahwa

lahimya Ali bin Abu Thalhah adalah sebelum wafatnya Sa'id bin Zubair,

yaitu sebelum tahun 94 H.

Dari sini kita juga dapat memperkirakan bahwa waktu

kelahirannya adalah pada dasawarsa kesembilan dari abad pertama

Hijriyah.

Berbagai sumber telah sepakat, bahwa dia berasal dari Jazirah

Arab, dan itulah negeri kelahirannya.l2

4. Pertumbuhan dan Perjalanannya Menuntut llmu

Ali bin Abu Thalhah tumbuh menjadi pemuda di Jazirah Arah,

dan menghabiskan sebagian kehidupannya di negeri itu. Dia kemudian

pindah ke Hamshl3 dan kita tidak mengetahui secara pasti sebab

perpindahannya ke Hamsh dan sebab mukimnya di daerah tersebut,

karena tidak sedikit pun berita yang sampai kepada kita tentang

pertumbuhannya atau kehidupannya, dan kita juga tidak dapat

menelusurinya karena biografi yang ada sangat sedikit serta tidak

memuaskan untuk dijadikan sebagai dasar rujukan.

'2 Al Mazzi dalam Tahdzib At Kanal Qld. 2, h. 97 4).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalarnTahdzib Ar-Tahdzib (ld. 7, h.339).
rr 6114azzi dalatnTahdzib Al Kanat (11d.2,h.974).
Adz-Dzatrabi,Tarikh AI Islam, jld.6, Maktabah Al Qudsi. H. 103.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalarnTahdzib At-Tahdzib (ld. 7, h.339).
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Semua yang disebutkan oleh para ulama dalam berbagai sumber

hanyalah penilaian baik dan buruknya saja, serta guru-gurunya dan

murid+nuridnya.

5. Wafatnya

Al Maz.zi, Adz-Dzahabi, dan Ibnu Hajar Al Asqalani

menyebutkan kutipan dari Abu Bakar bin Isa,ta penulis TariWt Hamsh,

bahwa Ali bin Abu Thalhah wafat pada tahun 143 H, di Hamsh.ls

Sementara itu, Khalifah bin Khayyatht6 berpendapat bahwa Ali
bin Abu Thalhah wafat pada ahun l2O H.t1 Namun Ibnu Hajar

membantatr pendapat ini dengan mengatakan, '?endapat yang Pertama

lebihshohih;'

Guna menuntaskan perbdaan pendapat tersebut, maka pendapat

yang kami nilai kuat adalah, AIi bin Abu Thalhah wafat pada tahun 143

H, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Bakar bin Isa. Dalil yang

membuktikan kebenarannya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Z,ar'ah

Ad-Dimasyqi, dan telah kami sebutkan tadi. Berbagai peristiwa yang

terjadi pada masanya menunjukkan bahwa itu terjadi setelah tahun 132H,

sesudah kekuasaan bani Abbas menjadi kuat. Oleh karena itu, dapat

ditetapkan kebenaran apa yang disebutkan oleh Al Mazi, Adz'Dzahabi,

dan Ibnu Hajar tentang sejarah wafatnya di Hamsh.

ooo

'o Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Baghdadi, yang wafat pada

pertengalran kedua abad ketiga LihatTarilh BaShtud (5163').
It Al Mazzi dalarrTahdzib Al Kanal01d.2,h.974).
Adz-Dzatrabi dalanTarilh Al Islam (ild. 5, h. 5).

Mizan Al I'tidal (ild. 3, h. 134).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalamTahdzib At-Tahdzib (ild. 7, h. 340).
tt Khalifatr bin Khayyath bin Khalifah Al Ashfari At-Tamimi, Abu Amru Al

Muqallab. Dia seorang pakar hadits dan sejarah. Ia wafat tatrun 240 af;au 230 H.
n tctralifatr bin Khayyath, l4O2 H. Ath'Thabaqat, riwayat Abu Imran Musa bin

TakaiyaAt-Tustari, tatrqiq Dr. Alaam Dhiya Al Umri, cet. kedua, Dar Thaibah, Riyadh.
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Bab Kedua

Keilmuannya

Ali bin Abu Thalhah menimba berbagai macam ilmu dari

berbagai sumber ilmu pada masanya, yang mana hal itu membantu

membentuk kepribadian ilmiatr dan kematangan berpikirnya. Di

antaranya adalah hadits, tafsir, fikih, dan berbagai ilmu lainnya yang

dipelajari di sekolah. Itu pulalatr yang menjadikannya sebagai seorang

pakar tafsir dan hadits.

Masa hidup Ali bin Abu Thalhah diwarnai dengan kehidupan

para ulama yang telatr belajar kepada para sahabat dan tabi'in,

diantaranya:

* Mujatrid bin Jabar Al Makki (wafat tatrun 103 II), yang termasuk

mrnid Ibnu Abbas yang tepercaya dan meriwayatkan tafsir

darinya.

* Sa'id bin Zubar (wafat tahun 95 tI), yang dikenal sebagai salatt

seorang tabi'in yang paling banyak ilmrmya dan memiliki

kedudukan. Dia mendengar tafsir dari Ibnu Abbas dan

mempelajari cara membaca Al Qur'an darinya.lt

* Ilcrimatr (manla Ibnu Abbas) (wafat tatrun 105 fD. Ibnu Abbas

mempercayainya dan kagum dengan keilmuanny4 sebagaimana

-*ita mendapatkar Al Hasan Al Bashri, Imam Bashrah dan

ulama negeri tersebut enggan unfirk menafsirkan atau

tt Ibnu Khalkan, 1959. Wafiyyat Al A'yan wa Anba' Abtu' Az-7a no4 ild. 2, h. 37 l,
tatrqiq Ihsan Abbas, caalcan tahun lgfil M. Dar Beirut.
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5.

6.

7.

mengeluarkan fatrva saat Ikrimah berada pada satu tempat

bersamanya.le

Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari banyak tabi'in dan para

pengikut tabi' in, diantaranya:

l. AbuAl WaddaPo

2. Rasyid bin Sa'ad2r

3. Muhammad binZaidn

4. AI Qasim bin Muhammad23

Mujatrid2a

Ka'ab bin MaliPs

Ikrimah26

]] fUnu Hajar Al Asqalani dalan Tahdzib At-Tahdzib Old. ?,h.266).
- Di adalalt Jabar bin Nauf bin Rabi'ah Al Hamdani. Dia hanya memiliki sedikit dari

hadits yang diriwayatkannya-LihatAth-Thabaqat Al Kubrakarya lbnu Sa'ad (61209).
'' Rasyid bin Sa'ad Al Maqra'i. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Al Haddani

Al Hamshi. Dia meriwayatkan dari Tsauban, Sa'ad bin Abi S/aqqash, Amru bin Al Ash,
dan lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalatr Hariz bin Utsman, Ali bin
Abi Thalhah, Tsaur bin Yazid, dan lainnya.

Ad-Darimi berkatq "Dari Ibnu Mu'in, 'Dia tsiqah dan di-*lqah-kan oleh Abu Hatim
dan-Al Ajali'. Diawafat padatahun 108 H.'LihatTahdzib At-Tahdzib (3D25,226).

'Dia adalah Muhammad bin Zaid bin Abdullatr bin Umar bin Al lftattrab. Dia
meriwayatkan dari hamba Allah yang empat, yaitu kakeknya Abdullah, Ibnu Amru, Ibnu
Abbas, dan Ibnu Zubair. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah anak-anaknya
yang lima (yaitu Ashim, Waqid, Umar, Abu Bakar, Zaid) dan lainnya. Dia dinilu tsiqah
(tepercaya) oleh Ibnu Abi Hatim dan lbnu Hibban. Lihat Tahdzib At-Tahdzib (9/l?2 dan
173).

'Dia adalatr Abu Muhammad Al Qasim bin Muhammad bin Abu baker. Dia tsiqah,
alim, dan fakih. Wafat pada tahun 107 H.

'o Dia adalatr Mujatrid bin Jabar Al Makki Abu Al Hajjaj Al Makhzumi. Dia
termasuk seorang Imam tafsir terkemuka dar salah seorang murid Ibnu Abbas. Dia wafat
tatrun 103 H. Ath-Thabaqat Al Kubrs (51343 dat3a$.

" Dia adalatr Ka'abbin Malik Al Anshari As-Sullami, saudara angkat Thalhah bin
Ubaidillah. Dia adalah salah satu dari tiga orang yang tidak mengikuti perang karena
terlambat, dan Allah menerima tobat mereka. Dia wafat tatrun 50 H. Syadzrat Adz-
Dzahab (l/55).
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8. Sa'id bin Zubai?7

9. Serta lainnya.2t

Murid-muridnya yang mengambil hadits darinya sangatlah

banyak, dan ini menunjukkan kedudukan yang tinggi dan popularitasnya

sebagai pakar tafsir serta hadits. Banyak teman-temannya yang

meriwayatkan darinya, diantaranya:

l. Al Hakim bin Utaibalfe Lebih tua darinya.

2. Daud bin Abi Hindrm.3o

3. Muawiyah bin Shalih.3r

4. Abu Bakar bin Abdullatr bin Abi Maryam.32

r Dia adalah Abdutlah Ikrimah Al Barbari, maula Ibnu Abbas. Dia banyalc
meriwayatkan darinyq dan Ibnu Abbas menilainyatsiqah. Dia wafd tahun 105. Syadrat
Adz-D'.ohab (l/130).

" Dia adalah sa'id bin Zubair bin Hisyam Al Asadi Al Walibi, salah seorang tabi'in
terkcmuka dan yang paling banyak ilmunya dalam bidang tafsir. Ulama pencliti hadits
mcnilainya tsQah. Dia wafat tahun 95 H. Lihat AtlpThabaqat Al Kubra (6ll?8 dan I E7)
scrla Far'r,at Al A'Yn(U371).

' Al Bukhari dalan ToiL Al Kabir Old.3, h. 2El).
Ibnu Abi Hatim dalam ll Johva At-Ta'dil 01d.4, h. ltt).
...A1 Moasil, Ats-TsAoL 140l/1981 M, jld. 7, cet. pcrtama, Majlis Dar Al Ma'arif Al

Utsmaniyyah, Haidar Abad Ad-Dakan, India H. 2l l.
Al Mazzi dalunTahdzib Al l(onal (11d.2,h.n4).
Adz-Dzahabi dalam Mizor Al I'fidal (3 I 134\.
TsilhAl Islan (6/103).
Ibnu Hajar AI Asqalani Mlan Tahdzib At-Tah&ib (?R39).
" Al Hatcim bin Utaibah At Kindi Al Kufi. Sekelompok ulama meriwayafikan

untukny4 daundiatsiqah (tcpcrcaya). Diawafattahun l13 H atau l15 H.
Lthat Thabaqat lbni Sa'ad (6131), At-TtiLh Al Kabir QnR30} dan Syabat A&-

Dzahab (l/l5l).
30 Daud bin Abi Hindun, Dinar bin Adzafir. Dia tsiqah (tepercaya). Dia seorang mufti

bagi penduduk Bashrah. Dia wafat tatrun 143 H. At-Toikh Al Kabir (AU2ll) dan
Syadaat Adz- Dzahab ( I /208).

3t Muawiyah bin Shalih bin Hudair bin Utsman bin Sa'id Al Hadrarni Al Hamshi.
Dia seorang fddh (attli fikih) dan hakim di Andalusia. Dia dinilai uiqah oleh Ahmad bin
Hanbal dan dijadikan hujjatr riwayatrya oleh Muslim dalam shahihnya. Dia wafat tahun
158 H. Ath-Thabaqat Al Kubra karya Ibnu Sa'ad (71X20?), Thabaqat Khalifatr bin

ayyath Qt.296),dan At-Toilh Al KabirkaryaAl Bul'hari (4111335).

'2 Abu Bakar bin Abdullatr. Dia dinilai dha'if olehAl Aqili, An-Nasa'i, Ahmad, dan
lainnya" At-Tahdzib O2nq dmAdbDhuafa'wa Al Matruk lorya An-Nasa'i (h. 568.)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

I l.

t2.

Muhammad bin Al Walid.33

Suffan Ats-Tsauri.3a

Shafiran bin Amru.35

Abdullah bin Salim.36

Hasan bin Shalih bin Hay.37

Tsaur bin Yazid.3t

Badil bin Maisarah.3e

Abu Saba'Atabah bin Tamim.0

" Muhammad bin Al Walid bin Amir Az-Zubaidi Al Hamshi. Dia*iqah(terpecaya)
dnhafizh.

' Dia adalah AHullah Su$/an bin Sa'id Ats-Tsauri At Kufi. Dia tsiqah dn hafrzh.
Dia wafat tahun 16l. Lih*. Atl*Thabaqat Al Kubra (6n57-260), Yafirryah Al A'yn
(U 386), dn Sy&rar Adz- Dzolwb (l D50).

" Dia adalah Shaflvan bin Amru bin Hararn As-Sal$ald Al Hamshi. Dia tsiqah dart
ma'!ry.n (tepercaya dan dipcrcaya). Dia wafd tahwr 155 H. $Mdnd A&-Dzahab (lRE).

'o Abdullah bin Salim Al Asy'ari Al Wahhazhi Al Yahshabi, Abu Yusuf Al Hamshi.
Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, Al Alhani, Ali bin Abi Thdhatr, Al Ala'
bin Atabah Al Hamshi, dan lainnya Orang yang meriwayadcan darinya adalah Abu Baqi
Abdush-Shamad bin Ibrahim Al Hamshi, sekelompok ulama menilainya tsiqah, jugr Ad-
Daraquftni dan Ibnu Hibban.

An-Nasa'i berkxa, "Riwayalnya tidd( ada masalah." Dia wafat tahun 179. Tahdzib
At-Tahdzib (5 t227, 228).

" Hasan bin Shalih bin Hay bin Shalih bin Muslim. Dia seorang ahli ibadah dan atrli
fikih. Dia berpredikat tsiqah (teper@ya) dan haditsnya shahih. Dia teirrasuk orang ysng
berafiliasi dengan suatu kelompok. Dia wafat tatrun 167 H.

Ath-Thabaqat Al Kubra (61261) dur Syadrat Adz-Dzahab On$,264).3'Dia adalah Tsaur bin Yazid bin Ziyad Al Kala'i AI Hamshi. Dia berpredikat lsigai
dan meriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan serta orang'orang yang berada pada
tingkatannya. Dia wafat tahun 153 H.

Syadzrat Adz- D.ahab (l 123 4).

" Badil bin Maisaratr Al Aqili Al Bashri. Dia meriwayatkan dari Anas, Abu Al
Jauzq dan lainnya. Mereka yang meriwayatkan darinya adalah Qatadah, Syr'bah,
Hammad bin Zaid, dan lainnya.

Ibnu Sa'ad, An-Nasa'i, dan Ibnu Mu'in, berkata, "Dialsiqah."
Ibnu Abi Hatim menilainyashaduq (ujur).
Dia wafat tahun 130 H.
Tahdzib At-Tahdzib (11424 daua425).* Dia adalah Atabatr bin Tamim At-Tanukhi Abu Saba As-Sami. Dia meriwayatkan

dari Ali bin Abi Thalhah, Abu Amir Abban bin Salim, Al Wdid bin Amir Al Yaani, dan

TAFSIRIBNUABBAS



13.

14.

15.

16.

17.

18.

t9.

Faraj bin Fadhdhalah.ar

Atha Al Kharasani.a2

Harizbin Utsman.a3

Al Ala bin Al Harits.{

Artha'ah bin Al Mundzir.as

Tsa'labah bin Muslim Al Khats'ami.a6

Mua'mmar bin Rasyid.aT

Abdullah bin Zakariya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Ismail bn Iyadh

dan lainnya.
Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat (Tahdzib At-Tahdzib7193'94).
ar Faraj bin Fadhdhatatr bin An-Nu'man At-Tanukhi Asy-Syami.
Ibnu Sa'ad berkata dalan Ath-Thabaqat,"Dia dha'if dalam hadits."
Yatrya bin Mu'in berkata, "Riwayatnya tidak ada masalah."
Dia wafat tahun 176 H.
Ath-Thabaqat (7171).
o' Dia adalah Atha bin Abi Muslim Al Kharasani. Dia dipanggil dengan nama

ayatrny4 Abdullatr. Dia juga dipanggil Maisratr. Dia wafat tahun 135 H.
Syadzrat Adz-Dzahab (l/192 dan 193).t' Dia adalah Hariz bin Utsman bin Jabar bin As'ad Al Marhabi Al Hamshi. Dia

berprcdikat tsiqa}.
Ibnu Nashiruddin berkatq "Dia salah seorang huffazh yang terkenat, dan terhitung

sebagai tabi' in junior.:
Diawafattdrun 162 H.
Syadzrat Adz- Dzahab (l 1257).* Al Ala bin Al Harits Al Hadhrami Al Fakih Asy-Syami, penulis hadits yang

diriwayatkan dari Abdullah bin Basyar, Muawiyatr bin Shdih, dan Ali bin Abi Thalhatt.
Al Bukhari berkata, 'Tladitsnya munkn."
Ada yang berkata, "Dia meriwayatkan tentang al qadar (takdir)."
Dia wafat tahun 136 H.
Tahdzib At-Tahdzib (81177) dan Syadzrat Adz-Dzahab (lll94).
o' Artha'ah bin Al Mundzir Al Alhani Al Hamshi. Dia mendengar dari Sa'id bin Al

Musayyab dan Al Kibar. Dia orang yang tsiqah, hafizh, dan zuhud.
Abu Al Yaman berkata, "Aku menyerupakan Ahmad bin Hanbal dengan Artha'ah

bin Al Mundzir."
Diawafattahun 163 H.
Tahdzib At-TaMzib (8/l9S) dan Syadzrat Adz-Dzahab (11257).
6 Tsa'labah bin Muslim Al Khats'ami Asy-Syami. Dia meriwayatkan dari Ayyub bin

Abasyar Al Ajali dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ismail bin
Iyash dan lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqaat(Tahdzib At-Tahdzib
u25).
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20.

2t.

Abu Hurairah Al Hamshi.a8

Serta lainnya dari para ulama Kufah dan Syam.ae

eee

Ali bin Abu Thalhah sebagai Seorang Muhaddits @akar
Hadits)

Ali bin Abu Thalhah pada masa pertumbuhannya membawa

dirinya bertemu dengan para ulama, sehingga ia dapat menuntut ilmu dari

mereka, dan meriwayatkan dari mereka. Dia kemudian dikenal sebagai

perawi hadits Rasulullatr SAW. Para pakar hadits banyak mengutip

haditsnya dalam buku-buku mereka, di antaranya Muslim bin Al Hajiaj

dalam shahihnya, dia berkata: Hanrn bin Sa'id Al Ayili menceritakan

kepadaku: Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Abu Al
Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW

pernah ditanya tentang azl (mengeluarkan spenna di luar), lalu beliau

menjawab, i,? 'uu- t :e',!, b, s6l $b n:] bfi :ut, ,F 'u 6 ,ridak

t' Mu'ammar bin Rasyid Al Azdi Al Haddani, maula bani Haddan. Dia seorang
pakar sejarah, pakar hadits, dan pakar tafsir. Dia berpredikat tsiqah. Sekelompok ulama
meriwayatkan untuknya.

Diawafattahun 153 H.
Ath-Thabaqat Al Kubra (51397) dan Syadzrat Adz-Dzahab (11235).
ot Saya tidak mendapatkannya. Barangkali namanya adalah Azhar bin Sa'id Al

Hnazi Al Hamshi. Mereka yang meriwayatkan darinya adalatr Muawiyah bin Shalih
dan Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi.

Dia wafat tahun 129 H. (Tdhdzib At-Tahdzib 21203).o'Al Bukhari dalam At-Tarikh Al Kabir (3/2/281).
Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarhwa At-Ta'dil (3/l/188), Al Marasil, h. 140).
Ibnu Hibban dalam lts-Isiqat gld. 7,h. 2ll).
AlMazzi dalam Tahdzib Al Konal|ld.2,h.974).
Adz-Dzahabi dalam Mizan Al I'tidal Old.3, h. 134).
Tarikh Al Islam 01d.6, h. 103).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalanTahdzib At-Tahdzib (ld. 7, h. 339).
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semua air sryrmo menjadi anak. Jilw Allah ingin mencipakan sesuatu,

maka tidok ada sesuatu pm yang dapat menghalanginya'."

Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, juga mengutip haditsnya

dalam sunan mereka, sebagaimana disebutkan oleh AI MLazzi dalam

Tahdzib Al Kamal,so dia berkata: Abu Al Hasan bin Al Bukhari

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Hafash mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Bakar Al Anshari mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Al Hasan bin Ali Al Jauhari mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Mizhfar mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Abu Bakar Al Baghindi mengabarkan kepada kami,

dia berkata: AIi bin Al Madini menceritakan kepadaku, dia berkata:

Hammad bin Zaid menceritakan kepadaku, dia berkata: Badil bin

Maisarah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Rasyid

bin Sa'ad, dari Abu Amir Al Hauani, dari Al Miqdam Al Kindi, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Ir; '!f ,rJ ,,-A 7 Ui, ,F" S:tl Sl

JclJtt ,?:b'eiy ,'i jV t V Ar,ri ,;y -itb'i* u-i'::V fi ,i)t
.U.b'&J'ivL;- ,Ii jV I V Ay ;Ah, trbrh utama pada setiap orang

mubnin dari dirinya. Boangsiapa meninggalkan harta warisan, maka

itu untuk ahli warisnya. Bmangsiapa meninggalkan utong atau

lrehilangan, maka akalah wali orang yang tidak memiliki wali. Aht

mewarisi hartanya dan membebaskannya dori utangnya. Paman (dari

pihak ibu) adalah wali bagi orang yang tidak pmya wali. Dia mewarisi

hartanya dan membebaskannya dari utongnya."

50 Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang fara'id, bab: Warisan
Dzawil Arham. Hadits pertama dan kedua" dari jalur Sulaiman bin Harb dan Hammad.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra, kitab Fara'id, dan dia
meriwayatkannya dari jalur Qutaibatr, dari Hammad binZud.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majatr dalam kilzb Fara'id, bab: Dzawil Arham. Dia
meriwayatkannya melalui jalur lain, dari Syr'bah, dari Badil. Juga dalam kitab Diyat,
bab: Diyat kepada Aqilah, dan jika Tidak ada Aqilatr maka Menjadi Tanggungan Baitul
Mal. Dia juga meriwayatkan dari Yatrya bin Darsat, dari Hammad bin Zaid.

Lihat Al Mazzi dalam Tahdzib Al Kanal (21975) dan As-Sahoanfuri, Badzl Al
Majhudfi Halli Abu Daud Qld.13, h. I73, l74, dan I75), kitab Fwa'id.
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AlMazzi berkata: Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan

Ibnu Majah, dari Hammad bin Zaid, dan tidak terdapat kitab sunan

selainnya.

Imam Ahmad juga mengutip riwayat Ali bin Abu Thalhah

dengan sanad-nya, dia berkata:sl Abu Al Mughirah menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "sesungguhnya

Rasulullah SAW pemah memboncengnya (Abdullah bin Abbas) di atas

hewan tunggangannya. Ketika beliau telah berdiam di atasnya, beliau

bertakbir sebanyak tiga kali, bertahmid sebanyak tiga kali, bertasbih

sebanyak tiga kali, dan bertahlil sebanyak satu kali. Kemudian beliau

berbaring di atasnya dan tertawa. Beliau kemudian menghadap

kepadanya, lalu bersabda, 'Tidak ada seorang muslim pm yang menaiki

hewan tunggangannya, lalu melahtkan apa yang aku lahtkan, kecuali

Allah alran menghadap kepadanya, lalu Dia tertawa, sebagaimana aht
tertant a kepada-Nya'. "

Ibnu Al Mubarak mengutip suatu hadits dari Ali bin Abu Thalhah

dalam bukunya, Az-Zuhd,sz dia berkata: Dari Ali bin Abu Thalhah, bahwa

Rasulullah SAW keluar dari sebagian rumahnya menuju masjid, akan

tetapi beliau tidak mendapatkan seorang pun di dalamnya. Beliau lalu

mendengar suara di beberapa sudutnya, maka beliau kemudian, "Apakah

kalian sedang menunggu shalat? Sesungguhnya ia adalah shalat yang

tidak pernah ada sebelum kalian, yaitu shalat Isya. " Beliau lalu menoleh

" Ahmad bin Hanbal dalarn Al Musnad (jld. l, h. 330).
Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim Qld.7 ,h. 208), dan dia

ber!$a "Ahmad menyendiri dalam periwayatannya."
" Ibnu Al Mubarak, pembahasan tentang zuhud, bab: Apa yang Dinyatakan dalam

Masalah Kemiskinan (h. 200), cet. Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.
Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath secara marfu', dari Ibnu Abbas, ia

berkat4 "Bintang-bintang itu aman bagi langit, dan para satrabatku aman bagi umatku."
Al Haitsami, 1402 W1982 M. Az-hrya'id wa Manba'ul Fau'a'id, 5ll7 dan 18, cet.

ketiga. Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut, Lebanon.
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ke langit dan bersaMa, "Sesungguhnya bintang-bintang itu aman bagi

langit. Jilra bintang-bintang telah sirna cahayanya, maka datang kepada

langit aW yang dijanjikan. Aht aman bagi sahabatht. Jika aku

meninggal, maka datang kepada para sahabatku apa yang dijanjiknn

kepada mereka. Poa sahabatht aman bagr umatht. Jika para

salubatmu meningal, maka datang apa yang dijanjikan kepada

mereka."

ooo

Ali bin Abu Thalhah sebagai Seorang Mufassir @akar
Tafsir)

Ali bin Abu Thalhah terkenal sebagai seorang mufassir, sekalipun

juga dikenal sebagai muhaddits. Lembaran-lembaran tafsirnya sangat

terkenal di kalangan ulama, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal (wafat

tahun 241 m menasihatkan kepada para pelajar agar bepergian ke Mesir

untuk mendapatkan lembaran tafsir yang sangat berharga ini. Dia

berkata,s3 "Di Mesir terdapat lembaran tafsir yang diriwayatkan oleh Ali
bin Abu Thalhah. Jika ada orang yang bepergian ke negeri itu, banyak di

antara mereka.yang mencari tafsir ini."

Tafsir ini merupakan riwayat yang paling lama yang dibukukan,

dan berasal dari riwayat Ibnu Abbas RA. Kita dapat mengetahui

keutamaan Ali bin Abu Thalhah dan kedudukannya sebagai mufassir dari

kesaksian para ulama kepadanya dan tafsirnya yarrg dijadikan sandaran

oleh Al Bukhari, Ath-Thabari, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Al Mundzir.

As-Suyuthi (wafat tahun 9l I H) berkata dalam Al lqtan, ketika dia

berbicara tentang pengetahuan yang asing dalam Al Qur'an dan buku-

53 As-Suyuthi, 1368. At ltqan fi Ulun Al Qar'an, jld. 2, , cet. AI Mathba'ah Al
HrjoaziYatr. H. lE8.
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buku yang memuatnya,s4 "Adapun yang lebih utama dijadikan rujukan
dalam hal itu (dalam tafsir AI Qur'an) adalah yang diriwayatkan dari
Ibnu Abbas dan para sahabatnya yang telah meriwayatkan darinya. Tafsir
itu cukup menjelaskan apa yang asing dalam Al Qur'an dari isnad-isnad-

nya yang shahih. Di sini saya akan mengutip pernyataan hal itu, dari Ibnu
Abbas, dari Ali bin Abu Thalhatr secara khusus, dan sesungguhnya ini
merupakan jalur yang paling shahih. Al Bukhari bersandar kepadanya

dalam shahihnya berdasarkan urutan surahnya.',

Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 m berkata dalam Mizan Al
I'tidal,ss "Muawiyah bin shalih meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebuah

tafsir besar yang bagus."

Ibnu Athiyyatr (wafat tatrun 541 fD berkata dalam pengantar

tafsirya Al Muhorur Al Wajiz,s6 "Kemudian orang-orang yang 'udul

(ujur dan adil) pada generasi berikutrya dan ribuan lainnya, seperti

Abdurrazzaq, AI Mufadhdhal, Ali bin Abu Thalhah, Al Bukhari, dan

lainnya."

il lbtd,ird.I, h. l15
Ad-Dur Al Mantsuur (ild.6, h.423).ti Adz-Dzahabi,l3E2-Wl962M.'Mizan Al llidal,juz 3, tatrqiq Ali Muhammad Al

Bajawi, cet. p€rtana, Kairo. H. 134* Ibnu Athiyyah, l3g4ll/lg47 M At Muhqro Al tlajizfi Talsir Kitab Al Aziz, jld.
l, tahqiq Ahmad Shadiq Al Mdlah. H. 148.

AMunazzaq addah Abu Bakar Abdunazzaq bin Hammam Ash-Shan'ani Al
Muhoddits (wafattahrm 2ll H).

Al Mufadhdhal addah Al Mufadhdhal Adh-Dhabbi, salah seorang ulama Kufah yang
terkenal (wafat antaratahun 164 dan 170 H).

Ahmad Shadiq Al Mallah Ash-Shawwab mengomentari biografi Ali bin Abi
Thdhah, lalu berkata dalam catatan pinggir tafsirnya (h. 49), "Dia adalah Ibnu
Muhammad Abu Al Hasan Al Bashri, pembaca hadits yang terkenal dan tsiqah. Dia
wafat tahun 143 H."

Namun yang benar dia adalah Ali bin Abi Thalhah Al Hasyimi, dan dipanggil Abu
Hasan. Ia wafat tahun 143 H.
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Goald Tishr menyebutkan bahwa kumpulan tafsir Dil ma'tsur

yang paling dapat dipercaya adalah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.s7

Dari semua pendapat ini, kita dapat mengambil kesimpulan

bahwa tafsir ini memiliki peranan penting bagi para mufassir terdatrulu.

ooo

57 Gould Tishr, 1374 W1955 M. Madzhab At-Talsir Al Islami, Biografi Dr. Abdul
Halim An-Najjar, Kairo, H.129.
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Bab Ketiga

kmbaran Ali bin Abu Thalhah dalam Tafsit's

Barangkali yang terpenting untuk kami paparkan dalam

pembahasan ini adalatr, kita sedang mempelajari lembaran tafsir yang

diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhatr dari Ibnu Abbas RA, yang

merupakan riwayat paling tua yang telah sampai kepada krta, Tafsir Al

Qu'an Al Ktim.

Sekalipun lembaran tafsir ini memiliki kandungan keilmuan yang

sangat penting dan berharga, namun ia masih belum menjadi fokus

pembahasan dan studi. Padahal telah berlalu hampir 14 abad, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yang akan kami sebutkan nanti.

Mungkin perkataan yang paling klasik yang telah sampai kepada

kita tentang lembaran tafsir ini, dan telah kita kenal, adalah perkataan

lmam Ahmad bin Hanbal,se *Di Mesir terdapat lembaran dalam tafsir

yang diriwayatkan oleh AIi bin Abu Thalhah. Jika ada orang pergi ke

negeri itu, maka banyak di antara mereka yang mencari tafsir tersebut."

Abu Ja'far An-Nuhhas meriwayatkan dengan isnad-nyajuga dari

Ahmad bin Hanbal, dia berkata,* "Di Mesir terdapat kitab takwil, dari

Muawiyah bin Shalih. Jika seseor,ang pergi ke Mesir, maka ia akan

" Lihat Disertasi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Kamil dengan judul ini dan dalam
Muqaddimah Mu'jam Gharib Al Qur'an, karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet.
tahun 1950, Isa Al Halabi, Kairo.

se Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalua At ltqan (11d.2, h. 88) dan dihubungkan kepada
Abu Jafar An-Nuhhas, dari Ahmad bin Hanbal.

o Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalart An-Nasikh wa AI Mansukh (h. A)
dengan sanad-ny4 dia berkata: Ahmad bin Muhammad Al Azdi menceritalcan kepadaku,
dia berkata: Aku mendengar Ali bin Al Husein berkata: Aku mendengar Al Hasan bin
Abdurrahman bin Fdrm berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata Kemudian
disebutkan atsqini.
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menulisnya untuk di bawa pulang, dan menurutku perjalanan yang

demikian tidaklah sia-sia."

Maksud dari *kitab takwil" di sini adalah lernbaran tafsir ini.

Fu'ad Sazkin berkata dalam Tmikh At-Turats Al Arabi:6t Tafsir
Ibnu Abbas mendapat penghargaan yang besar dari Ahmad bin Hanbal,

dan saya mendapatkannya juga pada masa Ibnu Hanbal, saat ia di Mesir,

walaupun perjalanan ke negeri itu dianjurkan untuk mendapatkan ijazah

tafsir Ibnu Hanbal. Entah bagaimana caranya, lembaran tafsir yang

diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah ini berpindah tempat dari Hamsh

ke Mesir? Namun kita bisa menjawab pertanyaan ini, jika kita menelusuri

kehidupan para perawinya yang membawa dan mempelajari lembaran

tafsir ini.

Perawi pertama dalam lembaran tafsir ini adalah Ali bin Abu
Thalhah Al Hasyimi, yang dikenal dengan nama seperti yang saya

sebutkan tadi. Tokoh yang satu ini datang dari Jazirah Arab menuju

Syam, kemudian bermukim di Hamsh dan tetap berada di sana sepanjang

hayatnya hingga wafat pada tahun 143 H.

Adapun tentang perawi lembaran tafsir ini dari Ibnu Abbas, maka

para ulama berbeda pendapat tentang perantara antara keduanya. Kadang-

kadang mereka menyebutkan bahwa di antara keduanya ada Mujahid62

dan Ikrimah, atau mata rantai periwayatannya terkadang: Ali bin Abu
Thalhah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Kadang-kadang Ali bin Abu
Thalhah, dari Ikrimah.

Menurut As-Suyuthi, lebih cenderung yang menjadi perantara

keduanya adalah Mujahid, dan terkadang Sa'id bin Zubair.63

ot Fu'ad Sazkin, 1977. Tqitrt AtTurats Al Arabi,teq Dr. Mahmud Fatrmi Hijazi dan
Dr. Fatmi Abu Al Fadhl, jld. l, Al Hai'ah Al Amah li Al Kitab. H.44.t' Abu Jafar An-Nufttasi, 1322 H. An-Nasikh wa Al Mansukh, cet. pertama,
Mathba'atr As-Sa'aadah, Kairo. H. l3 dan 14.

6r As-Suyuthi dalam Al Itqanfi Ulun Al Qur'an$ld. 2, h. 188).
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Dalam Ats-Tsiqat,a Ibnu Hibban menyebutkan:

meriwayatkan An-Nasikh wa Al MansuWt dari Ibnu Abbas,

tidak pemah melihatnya.

Abu Hatim meriwayatkan dari Duhaim,65 dia berkata, ,.AIi bin
Abu Thalhatr tidak pernah mendengar tafsir dari Ibnu Abbas.,,

AlMazzi meriwayatkan dari Ya'qub bin Ishaq ketika dia bertanya

kepada Shalih bin Muhammad, dari Ali bin Abu Thalhah, dari orang

yang mendengar tafsir itu, dia berkata, "Dari tidak seorang pun.,,

Yahya bin Mu'in menyebutkan dalam Ar-Rijal, bahwa Badil66

meriwayatkan darinya dalam tafsimya, dan dia tidak sedikit pun

mendengar dari Ibnu Abbas, maka dia meriwayatkannya secara mursal.67

Mereka sepakat bahwa Ali bin Abu Thalhah tidak mengambil

tafsir itu dengan cara mendengar dari Ibnu Abbas. Ini yang mendorong

kami untuk mengatakan bahwa Iembaran tafsir ini bisa jadi merupakan

salah satu lembaran tafsir yang ditulis oleh Ibnu Abbas. Lembaran tafsir
itu dulu disalin, kemudian diriwayatkan. Beberapa riwayat menyebutkan

bahwa Ibnu Abbas banyak menulis, hingga muncullah banyak buku

setelahnya.

Diriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dia berkata,6s ,'penanggung

jawab penulisan buku-buku Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ali bin
Abdullah bin Abbas apabila hendak menulis, maka dia mengirimkan

* Ibnu Hibban. lg8l. Ats-Tsiqat, jld.'1, Dar Al Ma'arif Al Utsmaniyyah, Haidar
Abad Ad-Dakan, India.

65 slyz,ti,Tahdzib At Kamal, jld. 2, fotokopi dari manuskrip yang disimpan di Dar
Al Kutub Al Mishriyyah, Dar Al Ma'mun li At-Turats, Damaskus. H.974.* Badil adalatr Ibnu Maisarah Al Aqili Al Bashri, tsiqah, dan biografinya telah
dijelaskan sebelumnya.t' Yahya bin Mu'in dalarr. Ar-Rijal, "Riwayat Abu lftadi Ad-Daqqaq yazid bin Al
Haitsam bin Thatrman Al Badi." Tatrqiq Dr. Ahmad bin Muhammad Nur saif, Dar Al
Ma'mun li At-Turats, Damaskus.

6E Al Khatib Al Baghdadi,lg74. Taqyid Al llm, tahqiq yusuf Al Isy, cet, kedua,
Damaskus. H. 136.
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tulisan kepadalor, 'Kirimkan kepadaku lembaran ini dan itu'. Kemudian

setelatr itu, disalin dan dikirimkan.

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dia berkata:6e Ibnu

Abbas mendatangi Abu Ra{i, lalu berkata, "Apa yang dilakukan oleh

Rasulullatr SAW pada hari ini, dan apa yang dilalorkan oleh Rasulullah

pada hari itu?" Ibnu Abbas memegang kertas untuk ditulisi.

Dengan demikian, Ibnu Abu Thalhah telah mengambil lembaran

tafsir ini dan meriwayatkannya dari Ibnu Abbas tanpa bertemu

dengannya dan mendengar darinya. Hal ini, dalam ilmu hadits disebut aI

wijadah.

Ibnu Ash-Shalah berkata dalam pengantar kitab Uum Al
Hadits,1o "Contoh dari al wijadah adalah, seseorang mempelajari buku

seseorang yang terdapat hadits-hadits yang diriwayatkannya dengan

tulisannya, baik ia bertemu dengan penulisnya maupun tidak bertemu

dengan penulisnya, akan tetapi tidak mendengar darinya. Itulah orang

yang mendapatkannya melalui tulisannya. Dia tidak mendapatkan ijazah

dan yang semacamnya darinya. Oleh karena itu, dia dapat berkata, "Saya

mendapatkan tulisan fulan." Atau, "Saya membaca tulisan fulan." Atau,

"Dalam buku fulan dari tulisannya, fulan bin fulan mengabarkan kepada

kami, dan dia menyebutkan syaikh-syaikhnya, serta memasukkan semua

isnad dan matan-nya ftandungan riwayatnya)."

Sebagian ulama memperbolehkan hal itu berdasarkan apa yang

dipercaya darinya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaf i dan

sekelompok sahabatnya, serta dikuatkan oleh sebagian muhaqqiq dari

sahabat Imam Syafi'i, bahwa itu dapat dilakukan jika riwayatnya tsiqah

ut lbid,h.29l dan2v2.
'o lbnu Ash-Shalah, Ltuqaddinah lbni Ash-Shalah fi Ulun Al Hadits, tahqiq Dr.

Aisyah Abdunahman , cet. 1974, Dar Al Kutub, Kairo. H. 292,
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(tepercaya). Sedangkan mayoritas pakar hadits dan pakar fikih dari

kalangan madzhab Maliki, tidak memperbolehkan hal itu.7r

Kesimpulannya, tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu

Thalhah dari Ibnu Abbas, yang dikenal dengan lembaran tafsir Ali bin
Abu Thalhah, adalah tulisan Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Ali bin

Abu Thalhah darinya dengan carawijadah.

Perawi kedua dalam lembaran tafsir ini adalah Muawiyah bin

Shalih Al Hadhrami Al Hamshi,72 hakim Andalusia. Dia meriwayatkan

dari Ali bin Abu Thalhah dan Yahya bin Sa'id Al Anshari, Makhul Asy-

Syami, Ibnu Rahawaih, Rasyid bin Sa'ad, Dhamrah bin Habib, dan serta

Nu'aim bin Ziyad. Mereka yang mendengar darinya adalah Al Laits bin

Sa'ad, Su$an Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Wahb,

Zaidbin Al Habbab, Muhammad bin Umar Al Waqidi, Asad bin Musa,

Abdullah bin Shalih, sekelompok ulama Madinatr, Mesir, Andalusia, dan

yang lainnya.

Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in,
Abu Zar'ah, dan lainnya, menilai tsiqah Ali bin Abu Thalhatr. Abu Hatim

berkata, "Riwayatnya tidak dapat dijadikan huljah, dan Al Bukhari tidak

mengutip apa pun darinya. Sedangkan Muslim, menjadikannya huiiah. AI

Hakim mengutip riwayatnya dalam Mustadrak, dia berkata, 'lni sesuai

dengan syarat yang ditetapkan oleh Al Bukhari pada diri mereka, dan dia

mengulanginya."

Berbagai sumber juga memberitahukan kepada kita bahwa Ali
bin Abu Thalhah keluar dari negerinya (Hamsh) menuju Maghrib,

kemudian masuk ke Andalusia pada tahun 125 H. Dia datang ke Mesir

" Ibid.,h.zg4.
'2 Lihat biografinya dalam Ath-Thabaqat Al Kubra karya Ibnu Sa'ad (7D07),

Thabaqat Khalifah bin Khoyyath (h. 296), At-Tarikh Al Kabir karya Al Bukhari
(4111335), Qudhah Qurthubah karya Al Khasni (h. 15 dan 2l), serta Baghyah Al
Multamas karya Adh-Dhabbi (h. 458 dan 461).
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dalam perjalanannya menuju Andalusia, dan rajanya sempat berhubungan

dengannya serta menuliskan tafsir itu untuknya. Dia kemudian

mengirimkannya ke Syam pada tatrun 154 H.

Ketilo Ali bin Abu Thalhatr melewati Mesir, penduduknya

mempelajari hadits dan tafsir darinya. Orang yang pertama kali mengutip

darinya adalatr AMullah bin Shalih.

Tidak dapat dipastikan kapan Muawiyah bin Shalih mempelajari

lembaran tafsir itu dari Ali bin Abu Thalhah, karena tidak ada sumber

yang menyebutkan tentang hal itu. Namun Ih. Muhammad Kamil Husein

menguatkan pendapatnya, bahwa itu terjadi sebelum keluarnya Ali bin

Abu Thalhatr ke Hamsh, atau sebelum tatrun 123 H, atau tahun 125 H.73

Tentang wafatnya Muawiyah bin Shalih, hampir semua pakar

sejarah sepakat bahwa dia wafat tahun 158 H.

Perawi ketiga dari lembaran tafsir ini adalah Abdullah bin Shalih

bin Muhammad bin Muslim Al JuhniT4 Al Mishri. Dia merupakan

pencatat keuangan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Dia dilahirkan pada tahun

137 atau 139 H. Dia seorang perawi hadits dan berilmu.

Dia meriwayatkan dari Muawiyah bin Shalih,Ismail bin Iyash Al
Hamshi, Rasyid bin Sa'ad, Mufadhdhal bin Fadhdhalah, Nafi bin Yazid,

'Muhammad Fu'ad AMul Baqi, 1950. Muqaddimah Mu'jam Ghwib Al Qur'an,lsa
Al Halabi,Ikiro.

'o Lihat biografinya dalam Ath-Thabaqat Al Kubra, karya Ibnu Sa'ad (ld. 7,h.2OS)
darr Ath-Thabaqat karya Khalifatr bin Iftayyath (h. 297).

An-Nasa'i dalamAdh-Dlrua'afa'wa Al Matrudn (149) dan Ibnu Abi Hatim dalunAl
Jarhwa At-Ta'dil (tld.s, h. 86).

Al Baghdadi dalam Tarih* Baghdad (Jld. 9, h. 47 8 dan 48 I ).
AlMa?zi ddamTahdzib Al Kanal fild. 2, h. 693).
Adz-Dzahabi dalarn Mizan Al I'tidal (lld.2,h. 441 dm 447'y.
Ibnu Hajar Al Asqalani dalamTahdzib At-Tahdzib (ild. 5, h. 256 dan259).
Ibnu Hajar Al Asqalani, Hadi As-Sari dalam Muqaddimah Fath Al Barii (ild. l, h.

434 dan 435).
Burhanuddin Al Halabi, Al Kasyf Al Hatsits Amman Rama bi Wadh' Al Hadi* (h.

477).
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dan lainnya. orang yang meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin
Manshur Ar-Ramadi, Ismail bin ubaidillah Ar Ashbahani, Bakar bin
Sahal Ad-Dimyathi, Bakar bin Al Haitsam Al Ahwazi, Ja'far bin
Muhammad bin Hammad, Humaid bin Zanjawaih, Abdurratrman bin Ad-
Darimi, Abu Zar'ah Ad-Dimasyqi, Ati bin Daud dan lainnya.

Banyak pendapat para ulama tentang cacat dan kejujumannya.

Abdul Malik bin Syu'aib berkata, ,,Dia tsiqah (tepercaya) &n mo'mun
(dapat dipercaya)."

Ahmad bin Hanbal berkata, "pada awalny4 dia konsisten, tetapi
pada akhirnya dia nyeleneh|'

Abu Hatim berlota" "Dia jujur dan dapat dipercaya.,,

Ya'qub bin Sufyan berkata, ..Abu Shalih, seorang yang shalih
menceritakan kepadaku."

Abu Zar'ah berkata, "Bagiku dia tidak termasuk orang yang

sengaja berdusta, dan haditsnya baiknya.',

An-Nasa'i berkata, "Dia tidalc tsiqah (tepercaya).,,

Ibnu Al Madini berkatq "Saya tidak meriwayatkan apa pun
darinya."

Ibnu Hibban berkata, "Dalam dirinya, dia jujur, rulmun haditsnya

menjadi munksr karena tetangganya. Saya mendengar Ibnu Khuzaimatr
berkata, 'Dia memiliki tetangga yang bermusuhan dengannya. Dia
membuat hadits dan menulisnya dengan tulisan yang menyerupai tulisan
Abdullah, lalu menanrhnya di rumahnya. Abdullah kemudian mengira itu
tulisannya, maka dia menceritakan hadits itu.,,75

Dia bertemu dengan Al Bukhari dan banyak meriwayatkan

darinya, namun dia tidak mengikuti syarat Al Bukhari dalam menetapkan

75 
Burhanuddin Al Halabi, Al Kasyf Al Hatsits Amman Rana bi wradh'i Al Hadiu (h.

477). Tahqiq Shubhi As-Samira'i, cet. 1984, Maktabah Al Aani, Baghdad.
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hadits shahih. Sekalipun menurutnya haditsnya benar, akan tetapi dia

tidak mengutipnya dalam bukunya kecuali satu hadits, dan selain itu dia
menyatakan haditsnya mu' allaq.

Ath-Thabari mengutip banyak riwayat dari Abdullah bin Shalih

dalam tafsirnya karena ia merujuk kepada satu sumber, yaitu Ibnu Abbas.

Dia juga meriwayatkan dari satu jalur, yaitu Muawiyatr bin Shalih, dari

Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas RA.

Sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, Muawiyah bin Shalih

berkunjung ke Mesir dan penduduknya banyak yang belajar serta

mendengarkan darinya, lalu menulisnya. Kebanyakan dari mereka yang

menulis darinya adalah Abdullatr bin Shalih.

Abdurrahman bin Ibrahim berkata,T6 "Saya datang ke Mesir

setelah wafatnya Ibnu Wahb, tahun 198 H, lalu saya menulis buku-buku

Muawiyah bin shalih, dari Abdullah bin Shalih."

Dr. Muhammad Kamil Husein berpendapat bahwa Abdullah bin

Shalih menyalin Iembaran tafsir itu dari Muawiyah bin Shalih pada

kunjungannya yang kedua ke Mesir, yaitu tahun 154H,77 atau tidak lama

sebelum wafatnya. Dia wafat tahun 158 H. Kami sepakat dengannya

dalam hal itu. Pastinya, Abdullah bin Shalih menulis lembaran tafsir ini
pada kunjungannya yang kedua ke Mesir, saat Muawiyah bin Shalih telah

mukim di Mesir pada tahun 154 H, sebab kunjungannya yang pertama

pada tahun 125 H, ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Maroko,

dan itu terjadi sebelum ia lahir, sekitar 12 atau 14 tahun. Beberapa

sumber menyebutkan bahwa Abdullah bin Shalih lahir pada tahun 137 H
atau 139 H.

76 Al Khatib Al Baghdadi dalarr. Taril:h Boghdad Au Madinah As-Salam Cld. l, h.
481).

1' Lih^t yang ditulis dalam pengant ar Mu jam Gharib At Qar'an karya Muhammad
Fu'ad Abdul Baqi.
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Ahmad bin Hanbal berkata,Tt "Dia keluar dari Hamsh menuju

Mesir, lalu ke Andalusia. Orang-orang mendengarkan riwayat ihr darinya

ketika dia sedang melaksanakan ibadatr haji."

Apa pun yang terjadi, yang jelas Abdullah bin Shalih merupakan

orang yang memiliki hak untuk meriwayatkan lembaran tafsir ini, dan

memiliki keutamaan dalam menyebarkannya di antara ulama Timw dan

Barat. Oleh karena itu, dianjurkan bepergran ke Mesir kala itu untuk

mendapatkan manfaat dari lembaran tafsir ini, sebagaimana dianjurkan

oleh Imam Ahmad bin tlanbal sendiri. Itulah yang membuat para ulama

berdatangan ke Mesir. Setiap orang bisa menyalin sesukanya.

Al Bukhari (wafat tatrun 256 H) kebanyakan meriwayatkan dari

lembaran tafsir itu dalam shahih-nya,7e sekalipun dia membumg sanad-

nya dan meriwayatkannya secara mu'allaq dari Ibnu Abbas, lalu berkata

"Ibnu Abbas berkata...." Yang menarik perhatian adalah, Al Bukhari

tidak menyalin semua yang ada dalam lembaran afsir itu, karena semua

yang dia salin darinya merupakan kosakata yang asing dalam Al Qu'an.

As-Suyuthi dalam Al ltqo4 menyangka bahwa apa yang disalin

oleh Al Bukhari adalatr semua yang rcrdapat dalam lembaran tafsir Ali
bin Abu Thalhatr. Dia lalu berkata,Eo'?ada waktu itu, yang lebih utama

dijadikan sebagai rujukan adalatr yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan

para sahabatnya yang telatr meriwayatkan darinya, karena dari mercka

telah cukup diperoleh semua yang asing dalam kosakata Al Qur'an

dengan isnad-isnadyang kokoh dan shahih.

Berikut saya kutip pernyataan dalam hal itu, yang diriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abu Thalhatr s€cara khusus, karena dia

merupakan jalur yang paling shohih, dan Al Bukhari bersandar

" Al Humaidi dalarn Jadnah Al Ltuqtabas.fi hib Wulah Al Andolus (h. 339).

" Al Bukhari, Al Jani' Ash-Stahih, kitab Tafsir, jld. 5, cet. Da Asy-Sya'ab. H. 20
dan setelahnya.

t0 As-Suyuthi dalarn Al Itqanfi Ulun Al Qur'an (ild. l, h. I 15l).
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kepadanya dalam shahihnya dengan menyusunnya berdasarkan urutan

surah Al Qur'an.

Ustadz Fu'ad Abdul Baqi mencermati hal itu ketika dia

mengumpulkan kosakata yang asing dalam Al Qur'an btufrou Shahih Al
BuWtari,lalu dia berkata,El "Dalam shahih-nya, Imam Al Butrhari tidak

meriwayatkan semua yang terdapat dalam lembaran tafsir itu, melainkan

hanya meriwayatkan yang berhubungan dengan makna lafazh asing.

Perlu diketahui, apa yang diriwayatkannya dari penjelasan lafazh asing,

tidak semuanya dari riwayat yang terdapat dalam lembaran tafsir itu,

sebab dia banyak meriwayatkan riwayat lain dari selain Ibnu Abbas."

Abu Hatim Ar-Razi (wafat tahun 310 fD juga telatr mengambil

manfaat dari lembaran tafsir ini. Dia banyak meriwayatkan dari AMullah

bin Shalih. Adapun yang meriwayatkan darinya adalatr Abdunahman

(wafat tahun 327 m dahm tafsirnya.s2

Sementara itu, Ibnu Jarir Ath-Thabari (wafat tahun 310 II) tidak

meriwayatkan apa pun dalam lembaran tafsir ini dari Abdullah bin Shalih

secara langsung. Sebagaimana diketahui, Ibnu Jarir datang ke Mesir pada

tahun 253 H dan 256 H.83 Dia lalu belajar hadits, tafsir, dan qira'at

kepada para ulama Mesir, sebagaimana dia juga meriwayatkan lembaran

tafsir ini dari orang-orang yang meriwayatkan dari Abdullah bin Shalih,

t' Fu'ad Abdul Baqi, 1950. Muqaddinah Mu'jam Ghorib Al Qur'an, Dar Ihya' Al
Kutub Al Arabiyah.t' Tidak tersisa dari tafsir ini selain dua jilid darinya, dan keduanya mencakup
banyak tafsir Ali bin Abi Thalhah. Keduanya tersimpan di Dar Al Kutub Al Mishriyatr
(no. l5),jilid I dan 7.

Dr. Abdullah Khaursyid dalan Al Qur'an wa Uumuha fi Misr (h.381) dan Fu'ad
Sizkin dalam Tarikh At-Turats Al Arabi (ild. l, h. 287).

... 1408 H. Tafsir lbnu Abi Hatim, tahqiq Ahmad Abdullah Al Ammari, cet. l,
Maldsbatr Ad-Dar, Madinah, dan Dar Thaibatr Riyadh, Dar Ibni Al Qayyim Ad-
Dammam.t' Lihat biografinya dalarn Toitrh Baghdad (21162 dn 168), Mizan Al I'tidol,Y*arya
Adz-Dzahabi (3/49E), Thabaqat AsySyaf iyah Al Kubra, karya As-Subki (3/120),
GhoyahAn-Nihayah,karyaAl lazari(?/rc6 dan 108), serlaSydzratAdz-Dz,ahab,karya
Ibnu Al lmad(2D60).
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diantaranya Ali bin Daud (wafat tahun 272 H) dan Al Mutsanna bin

Ibrahim.

Ath-Thabari banyak mengutip riwayat dari lembaran tafsir ini,

sekalipun tidak secara penuh.

Orang yang menelusuri silsilah riwayat itu dari Ali bin Abu

Thalhah dalam tafsirnya, dapat dibatasi pada tujuh jalur, dua jalur

diantaranya sangat terkenal dan banyak dikutip dalam tafsirnya. Kedua

jalur itu adalah:

l. Jalur Al Mutsanna bin Ibrahim, dari Abdullah bin Shalih, dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

2. Jalur Ali bin Daud, dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin

Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Lima jalur lainnya tidak terkenal dalam tafsimya dan tidak

melebihi sebagian riwayat yang berbeda-beda, di antaranya: Jalur Yahya

bin Utsman As-Sahmi, dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah, dari

Ali, dari Ibnu Abbas.sa

Yang menarik perhatian adalah, riwayat-riwayat tersebut tidak

hanya terbatas pada penyebutan kosakata asing dalam Al Qur'an,
sebagaimana dilakukan oleh Al Bukhari, melainkan lebih dari itu, karena

riwayat ini menyebutkan tafsir secara sempurna terhadap ayat-ayat

tersebut.

Abu Ja'far An-Nuhhas (wafat tahun 338 II) mengutip sebagian

riwayat itu dalam An-Nasikh wa Al Mansukh,ss Al Qath' wa Al I'tinafr86

dan Al Waqf wa Al lbtida', yang biasanya diriwayatkan dari Bakar bin

* Lihat Tafsir Ath-Thabari, Jami' At Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qar'an f Id. 18, h. 35;
jld.27, h. 5l), cet. Al Amiriyah.

tt Lihat An-Nasitrhwa Al Mansulrt,karya Abu Ja'far An-Nuhhas (h. 5, 13, 16, lg,
dsb).* Lihat At Qath'uwaAl I'tinaf,At Waqfwa Al lbtida' O. 90,95, 199,213,275,324,
351, 16l, 379,4r''3,511,647,651, dan 6gl).
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Sahal Ad-Dimyathi (wafat tahun 279 H), dari Abdullah bin Shalih, dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Banyak ulama yang mengambil manfaat dari lembaran tafsir ini

kemudian menyalinnya, sekalipun berbeda-beda tulisan mereka dalam

penyalinan ini, antara yang menyalin sedikit dan yang menyalin banyak,

di antaranya Al Baladri (wafat tahun 279 m, Al diri (wafat tahun 360

II), Abu Asy-Syaikh Al Ashbahani (wafat tahun 369 H), Abu Al Qasim

As-Sahmi (wafat tahun 427 I{), Al Baihaqi (wafat tahun 458 H), dan Al

Baghawi (wafat tahun 516), orang terakhir yang menyalin lembaran tafsir

ini dengan isnad yang sampai kepada AIi bin Abu Thalhah. Setelah itu,

kami tidak mendapatkan riwayat yang disalin dengan isnad-nya.

Apa pun yang terjadi, riwayat-riwayat yang disalin oleh mereka

dari lembaran tafsir itu telah memberikan manfaat yang banyak dalam

mengenalkan kandungannya dan cara periwayatannya. Jika saja mereka

tidak meriwayatkannya, maka tidak sedikit pun dari kita bisa mengetahui

isinya. Lembaran tafsir yang asli telah hilang, dan tidak ada yang

mendapatkannya kecuali mereka yang p€rnah menyalinnya, atau

mendapatkan cerita dari orang yang menyalinnya, seperti Adz-Dzahabi,

Ibnu Hajar Al Asqalani, dan As-Suyuthi.

Dr. Muhammad Kamil HuseinsT menegaskan, bahwa alasan para

ulama menyerang riwayat itu dan tidak memperhatikannya adalah karena

orang-orang yang menyalin lembaran tafsir itu dari Ali bin Abu Thalhatr

merupakan orang yang kebanyakan hidupnya dihabiskan di Andalusia,

yaitu Muawiyatr bin Shalih.

Dr. Muhammad Kamil juga berpendapat bahwa ulama di Timur

tidak memperhatikan ulama di Barat sebagaimana mereka

t'Lihat nfuqaddinah Ma'jam Gharib Al Qur'an, karya Muhammad Fu'ad Abdul
Baqi, discrtasi dengan judul Shahifah Ali bin Abi Thalhah, karya Dr. Muhammad Kamil
Husein.
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memperhatikan ulama mereka sendiri, dan penduduk Maroko serta Mesir
lebih mengutamakan belajar ilmu dari ulama Timur. Jika saja seseorang

dari penduduk Irak menyalin lembaran tafsir ini, tentu saja dia akan

memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan ulama Timur dan Barat

secara keseluruhan. Akan tetapi yang menghafal risalah ini justru

pencatat keuangan, Al Laits bin sa'ad, sehingga dia mendapatkan riwayat

dari fikih Al-Laits bin Sa'ad.

Ali bin Abu Thalhah hidup di Hamsh, dan Hamsh pada abad ke-2

H tidak termasuk pusat ilmu yang penting bagr ulama untuk pergi ke

sana. Oleh karena itu, ia tetap tidak dikenal dan tidak ada yang
meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah kecuali penduduk daerah itu. Di
antara orang yang mcnyalin lembaran tafsir darinya adalah Muawiyah bin

shalih. Itulah sebabnya tidak ada yang mengenal lembaran tafsir ini
kecuali sedikit dari para ulama.88

Dr. Muhammad Kamil Husein menambahkan sebab lain, yaitu,

para ulama menilai cacat Ali bin Abu Thalhah, sekalipun sebagian

mereka menilainya tsiqah. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang

tidak mau mengambil riwayat itu dariny4 sebagaimana sejumlah ulama

juga tidak menilai tsiqah Abdullatr bin Shalih, sehingga mereka tidak

meriwayatkan darinya. Jadi, wajar saja jika lembaran tafsir itu hilang dari

kalangan ulama.

Bagaimanapun keadaannya, masih memungkinkan untuk

diadakan pengumpulan yang arnan, dan tahqiq ilmiah, atas riwayat yang

dikutip oleh AI Bukhari, Ath-Thabari, Ibnu Abu Hatim, Abu Ja'far An-
Nuhhas, dan lainnya, dari mereka yang mengutip lembaran tafsir ini,

yang pada gilirannya dapat memberikan naskah yang shahih bagi kita.

Sebagaimana ditulis oleh Abdullah bin Shalih dari Muawiyah bin Shalih,

dari tafsir Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ymg oleh Gould Tisher

" Ibid
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dianggap sebagai kumpulan tafsir Dil mo'tsur yang paling tepat untuk

dihubungkan kepada Ibnu Abbas.Ee

Poin Terakhir tentang Topik Ini

Apakah tafsir ini hanya sekadar tafsir yang menekankan pada

bahasa yang sifatnya singkat, sebagaimana disalin oleh Al Bukhari dalam

shahihnya dari Ibnu Abbas RA dan ditegaskan oleh As-Suyuthi dalam l/
Itqanfi Utum Al Qur'an.n

Atau ia lebih mencakup dan lebih umum dari sekadar itu?

Dr. Abdullah Khaurasyid berpendapat dalam Al Qur'an wa

Ulumuhu fi Mishr,er batrwa tafsir ini bukan hanya sekadar tafsir yang

menekankan pada bahasa yang sifatnya sederhana dan singkat, seperti

yang dikutip oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas RA dan dikumpulkan oleh

As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an, dari Tafsir Thabari dan

Tafsir lbnu Abu Hatim. Dia menyebutkan alasannya dengan berkata,

"Jenis tafsir ini sesuai dengan kondisi periode permulaan yang

direpresentasikan oleh Ibnu Abbas dari satu sisi, serta sesuai dengan yang

telatr diketatrui dari Ibnu Abbas dalam memaknai bahasanya untuk

memahami Al Qur'an dari sisi yang lain. Ini berbeda dengan pendapat

Ustadz Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang mengatakan batrwa Al
Bukhari tidak meriwayatkan semua yang terdapat dalam lembaran tafsir

ini, melainkan meriwayatkan sesuafu yang berhubungan dengan

penjelasan makna lafazh yang asing."e2

te Gould Tisher, 1373 Wlg55 M. Madzhab At-Tafsir Al Islami, terj. Dr. Abdul Halim
An-Najjar, As-Sunnah Al Muhammadiyyah, Kairo. H.129

n tihat Al hqanfi Utum Al Qar'an (ild. l, h. I 13) karya As-Suyuthi.

" Abdullatr Khaursyid, 1970. Al Qtr'an wa (Jlunrulru fr Mistr, Dar Al Ma'arif,
Mesir. H. 395.

'Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dalam Mu'jam At }rn'an.
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Pendapat ini diperkuat oleh Dr. Kamil Husein, dia berkata,e3

"Sesungguhnya tafsir dalam lembaran itu lebih mencakup dan lebih

umum daripada yang diduga oleh As-Suyuthi, atau riwayat yang dikutip

oleh Al Bukhari."

Sebenamya, tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah

dari Ibnu Abbas RA, bukan hanya sekadar tafsir yang menekankan pada

bahasa yang singkat, sebagaimana yang dipahami oleh Dr. Abdullah

Khaurasyid, melainkan juga menjelaskan aspek kosakata bahasa,

disamping menjelaskan aspek lainnya dalam tafsir, misalnya salinan

riwayat yang sampai kepada kita tentang hukum-hukum fikih yang

disimpulkan oleh Ibnu Abbas dari Al Qur'an. Riwayat-riwayat itu juga

menyebutkan kepada kita tentang sebab-sebab turunnya ayat, serta nosikh

dan mansuffit darinya. Juga ada ijtihad Ibnu Abbas sendiri dan

pendapatnya yang secara global menunjukkan bahwa Ibnu Abbas adalah

seorang mufassir yang ideal, seperti yang tampak pada kesempurnaan

tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah darinya.

Contoh riwayat yang menyatakan tentang sebab turunnya ayat

adalah seperti dalam tafsir firman Allah SWT, F& # Wt;'uii qY-

'Sfui pilr #\ 
"ii? 

t9 T":p, a ia$'lruot o,o,g-orans vans
beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang

yong dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

hamba dan wanita dengan wanito.' e4

Hal itu karena mereka tidak meng-qishash laki-laki yang

membunuh wanita, akan tetapi mereka meng-qishash laki-laki dengan

laki-laki dan wanita dengan wanita. Lalu Allah menurunkan firman-Nya,

"Jiwo dengan jiwa, dan mata dengan mata." Jadi, Allah menjadikan

orang yang merdeka sama qishash-nyapada pembunuhan yang disengaja,

n lbtd* qs. ll Baqaratr (2): l?5.
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baik pada laki-laki maupun perempuan, baik pada jiwa maupun pada

selain jiwa. Allah juga menjadikan budak sama dengan budak lainnya

dalam pembunuhan yang disengaja, baik pada jiwa maupun pada selain

jiwa, baik pada laki-laki maupun pada perempuan.es

Contoh yang diriwayatkan olehnya dalam hal nasikh dan

mansuW4 seperti yang disebutkan adalah: Ibnu Abbas berkata, tentang

firman Allah SwT, "Uy- A ,Kogi lr$i, 'tj "Do, janganlah lcomu

nitahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman."e6 Allah

kemudian mengecualikan wanita ahli kitab, ;^:6ii 'rj';\ ';r-51 ; *{$-'#A 
1i#u ftl 'W u" (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita

yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab

sebelum lramu, bila kamu telah membayar maskawin merelca."eT

Di antara contoh yang diriwayatkan olehnya dalam masalah

hukum adalah tafsir firman Allah SWT berikut ini, o.6 fi.t#r:'ell;r*
'u."tt'* '#,it 6 iA"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah

karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena

sakit), malra (sembelihlah) Kurban yang mudah didapat. "es

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa berihram untuk umrah pada

bulan-bulan haji, maka hendaknya menyembelih Kurban yang mudah

didapat."ee

e5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarr- Jami' At Bayan 'An Takwit Ayi Al Qur'ot
(ld. 3, h. 362 dan 363) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan otsqr ini.* 

Qs. Al Baqarah (2):221.
'qs. ll Maa'idatr (5): 5.
Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (41362), dengan sanad-nya yarg

bersambung kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.* 
Qs. AlBaqarah (2):196.

n TaTsir Ath-Thabari, Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'a4 jld. 4, cet. Dar Al
Ma'arif. H. 92.
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G.. . Adlfyn tentang bulan-bulan haji dalam firman Allah SWT, F,ii- 
U;L:, 3i:r1 " (Mus im) tnj i adalah be be rapa bulan yang dimaHumi.ln 00

Ibnu Abbas berkata, "Bulan-bulan haji itu adalah syawwal,
Dzulqa'datr, dan sepuluh Dzulhijjah. Allah telah menjadikan bulan-buran

itu untuk haji dan menjadikan semua bulan untuk umrah. Jadi, tidak
boleh bagi seseorang untuk berihram haji kecuali pada bulan-bulan haji,

dan diperbolehkan berihram untuk umrah pada setiap bulan.,,ror

Apakah kita dapat mengambil kesimpulan dari ini semua, bahwa

tafsir Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah

adalah tafsir pertama yang ditulis secara menyelumh dan mencakup

semua ayat AI Qur'an, serta disusun sesuai dengan urutan mushaf Al
Qur'an?

Dr. Muhammad Husein Adz-Dz.ahabi berkata dalam At-Tafsir wa
At Mtfassirun,t@ *Tidak mudah mengetahui orang yang pertama kali
menulis tafsir semua Al Qur'an secara berurutan."

Ibnu Nadim berpendapat {alam perkataannyaro3- bahwa Al
Farra (wafat tahun 207 H) adalah orang yang pertama kali menulis tafsir
yang mencakup setiap ayat AI Qu an secara berurutan sesuai dengan

urutan mushaf Al Qur'an. Dia berkata, "Al Farra berkata kepada para

sahabatnya, 'Berkumpullah hingga aku bacakan kepada kalian sebuah

buku dalam Al Qur'an'. Dia kemudian menentukan hari untuk mereka.

Ketika mereka telah hadir, dia keluar kepada mereka. Di tempat

pengajian itu ada seorang laki-laki yang mengumandangkan adz.an dan

membaca ayat Al Qur'an dalam shalat. Al Fana lalu menoleh kepadanya

dan berkata, 'Bacalah strah Al Faatihah, kami akan menafsirkannya,

li qt. Al Baqaratr (2): t/t.
t-q Ta6ir Ath-Thaboi, Jani'Al Balan 'AnTafuil Ayi Al eur'an,jld. l, h. l15.
r@ Muhammad Huscin Adz-Dzah;bi dalan At-Tafstrvi.lt lAry*ti^r fild. l, h

l4s).I* [bn, An-Nadim dalam lI Fahrasat (h. 99). Lihd. At-Tafsir wa Al Mufassirun,
karyaAdz-Dzahabi $ld. l, h. 145 dan 145).
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kemudian kami tafsirkan semua Al Qur'an secara keseluruhan. Laki-laki

itu lalu membaca Al Qur'an, dan Al Farra yang menafsirkannya."

Abu Al Abbas berkata, "Sebelumnya tidak pernah ada seorang

pun yang melakukan sepertinya, dan saya tidak mengira ada orang yang

menambatrkannya."

Pendapat ini tentu tidak tepat. Sebelumnya telah kami jelaskan

bahwa Ibnu Abbas RA telah banyak menulis, sebagaimana dia juga

membacakan tafsir kepada para muridnya, Ialu mereka mencatatnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanad-nya dari Ibnu Abu

Malikah, dia berkata, "Saya melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu

Abbas tentang tafsir Al Qur'an dan dia memegang kertas, Ialu Ibnu

Abbas berkata, "Tulislah!" Dia berkata, "Hingga dia menanyakan

kepadanya tentang tafsir secara keseluruhan." I M

Al I(hatib Al Baghdadi meriwayatkan dengan sanad-nya, dari

Musa bin Uqbah, dia berkata,los "Penanggung jawab penulisan buku-

buku Ibnu Abbas mengatakan batrwa Ali bin Abdullah bin Abbas apabila

ingin menulis, maka dia menulis kepadanya, 'Kirimkan kepadaku

lembaran ini dan itu'. Kemudian disalin dan dikirimkan."

Kesimpulannya, tidak ada yang dapat menghalangi diterimanya

pendapat yang mengatakan bahwa Tafsir Ibnu Abbas yang diriwayatkan

oleh Ali bin Abu Thalhah merupakan tafsir pertama kali (terhra) yang

ditulis dan dibukukan, yang berisi tafsir semua ayat Al Qur'an serta

disusun sesuai dengan urutan surah dalam mushaf. Hal itu bukan sesuatu

yang asing bagi Ibnu Abbas RA untuk menjadi mufassir pertama yang

membukukan tafsir Al Qur'an, sebab dia dikenal sebagi tinta umat dan

juru bahasa Al Qur'an.

'* Ath-Thabari,1374P. Jami' Al Bayan 'An Taltwit Ayi At Qur'an,jld. l, tahqiq
Mahmud Syakir, Dar Al Ma'arif. H. 90.

to' Al Khatib Al Baghdadi, l97a. Taqyid Al llm,tahqiq Yusus Al Isy, Damaskus. H.
136.
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Ibnu umar berkata (tentang Ibnu Abbas), "Ibnu Abbas adalah

umat Muhammad yang paling mengetahui apa yang ditunrnkan kepada
Muhammad."l6

ooo

Pendapat Para Ulama tentang Cacat dan Kejujurannya

Banyak pendapat para ulama yang menjustifikasi Ali bin Abu
Thalhah. sebagian menilainya tsiqah (tepercaya) dan memujinya, Ialu
mengaakan bahwa dia tsiqah (tepercaya) dan sha&tq (ujur),
meriwayatkan dari yang tsiqah dari para sahabatny4 dan tidak ada cacat
dengannya. Namun sebagian meragukan kejujurannya dan berpendapat

bahwa Ali bin Abu Thalhah haditsnya dha'if dan memiliki banyak
riwayat yang tidak bisa diterima. sedangkan ulama lainnya bersikap
moderat antara kedua kelompok tersebut, mengakui bahwa dia tidak
matntk, tctapi tidak juga hujjah, dan haditsnya lurus namun pendapatnya

buruk.

Abu Al Hasan Al Maimuni meriwayatkan dari Ahmad bin
Hanbal (wafat tahun 241m, dia berkata, "Dia memiliki riwayat-riwayat
yang tidak bisa diterima.'r@ sekalipun dia menilainya jujur daram

riwayat lembaran tafsir itu, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Abu
Ja far An-Nuhhas darinya. lot

Ya'qub bin Suffan (wafat tahun 277 H) berkata, ..Haditsnya

dha'if dantidak bisa diterima, serta golongannya tidak terpuji..r@

fl fUnu Hajar Al Asqatani datarr-At-Tahdzib(itd. 5, h. 278).*' Al Mazzi dalarn Tahdzib Al Kanal fi Asma' Ar-Rijat (Jld. 2, h. 9?4) dan Adz-
Dzahabi dalam Mizan Al I'ridal Old.3, h. 134), tahun l3t2 W 963 M, Kairo.

'* Abu Ja'far An-Nuhhas, 1323 il. ,l*i*iH, wa Al Mansukh, cc,.. I, As-Sa'adah,
Kairo. H. 13.

r@ Ya'kub bin Sufyan, l40l IVl98l M. Al Mo,rifah wa AbToilch, jld.2, c(,-. ke-Z,
Bcirut. H.457.
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Di tempat lain, dia berkata, "Dia tidak matruk dan tidak pula

hujjah.?t10

An-Nasa'i (wafat tahun 303 II) berkata, "Riwayatnya tidak

cacat."l I I

Ahmad bin Abdullah Al Ajali (wafat tahun 261 n menilainya

ts iqah,t 12 sedangkan Al Aqili menyebutkannya dalam Adh- Dhu' afa'.t t3

Sementara itu, Abu Daud As-Sajastani (wafat tahun 316)

berkata,lla *Insya Allah haditsnya lurus, akan tetapi dia memiliki

pendapat yang buruk, kemudian ia pun menghunuskan pedang."

Ibnu Abu Hatim (wafat tahun 327) menyebutkan dalam Al Jarh

wa AtTa'diltls 6"r, Al Marasil,l16 "Tidak ada cacat padanya."

Ibnu Hibban (wafat tahun 345 fD dalam Ats-TsiqattrT berkata,

"Dia yang meriwayatkan nasikh dan mansu*t dari Ibnu Abbas, namun

dia tidak melihatnya."

Inilah berbagai pendapat tentang Ali bin Abu Thalhah yang

dinyatakan dalam beberapa sumber agar kita mengetahui bagaimana para

ulama melakukan justifikasi terhadapnya. Namun yang jelas, dia lebih

banyak baiknya.

ooo

t'o AI Mazzi dalam Tahdzib Al Kamal fi Asma' Ar- Rijal Old. 2, h. 97 4).

"t Adz-Dzahabi dalam tvfinn Al llidal (ild. 3, h. 134).

"' Ibnu Hajar Al Asqalani, 1326H. Tahdzib At-TaMztb,jld. 7, cet. ke-l,India. H.
339.

"' Al Aqili, 1404 H. Adh-Dlru'afa'Al Kabir,cet. ke-l, Beirut. H.234.
"t Al Mazzi dalarr Tahdzib Al Kamal fi Asma' Ar-Rijal 01d.2,h.974) dur A&-

Dzahabi dalam Mizan Al I'tidol (Jld.3, h. 134).

"' Ibnu Abi Hatim dalam At Jwh wa At-Ta'dil (3 l/lS8).
"t lbnu Abi Hdim, lgE2M/l4O2H.Al Marosil,c4.ke-2,Beirut. H. 140.

"' Ibnu Hibban, l98l M. Ats-Tsiqat, jld. 7, Haidar Abad Ad-Dakan, India H. 2l l.
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Bab Keempat

]alur-Jalur dari Ibnu Abbas dan
Pentingnya Jalur Ali bin Abu Thalhah

Pendahuluan

Kaum muslim telah mulai memperhatikan afsir Al Qur'an sejak

diturunkannya kepada Rasulullah SAW. Dalam Al Qur'an banyak ayat

yang mengajak unhrk memperhatikan tafsir Al Qur'an dan menganjurkan

untuk memahami serta merenungi ayat-ayatrya. Allah SWT berfirman,

dV $j 3* 4gy Yij$q.'tfi 4yff:1 l4 "Ini adatah sebuah

kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya

mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelaiaran

orang-orang yang memrynyai pikiran."/'s Allah juga berfirman, {n
$61 

"3 
& n 6(fl1 'biii- "Maka apakah meretra tidak

memperhatikan Al Qtr'an ataulah hati mereka terhtnci."rre

Oleh karena itu, para ulama salaf sangat memperhatikan ilmu

tafsir Al Qur'an ini, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami

kandungan hukum dan akidah yang ada di dalamnya.

As-suyuthi berkata 
-ketika 

menjelaskan kemuliaan ilmu ini-
,120 '?embuatan tafsir telah mencapai kemuliaan dari tiga aspek, 

-dua
aspek di antaranya- yaitu dari aspek temanya, ia merupakan kalam

Allah SWT yang menjadi sumber setiap hikmah, tambang setiap

keutamaan, yang di dalamnya terdapat berita orang-orang sebelum kamu

ttt 
Qr. Shaad (38):29.tt' 
Qr.Muhammad (l:2a.

r20 As-Suyuthi, 1368. Al ltqanfi lllum Al Qur'an, jld.2, Al Mathba'atr Al Hijaziyah.

H.175.
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dan berita yang akan terjadi di antara kamu. Dia tidak usang karena

banyaknya bantahan yang ditujukan kepadanya, dan tidak pemah habis

keajaibannya. Adapun dari aspek tujuannya, maka setiap kesempurnaan

agama dan dunia, sekarang dan yang akan datang, memerlukan ilmu-ilmu

syariat, dan pengetahuan agama adalah yang sesuai dengan ilmu tentang

kitab Allah SWT.'

Perintah langit yang datang dari Allah kepada para rasul-Nya

adalah agar para rasul menjelaskan kepada manusia apa yang telah

diturunkan kgpada mereka. Allah berfirman, d\'q ?i aly-($t
<-r;f.i: '#J dyii Y "Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an,

agar lramu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah

diturunlcan lrcpada mereka supayo mereka memikirkan. " t 2 I

Para sahabat yang mulia menjadikan Nabi SAW sebagai rujukan

apabila mereka mendapatkan sesuatu yang sulit dipahami dalam Al

Qur'an, lalu beliau menjelaskan kepada mereka dan menerangkannya.

AuahSWrberrirm*,;$i-j.*);Aft W-:#{;,n|4iA%;.,sli},
# ,$, d Ji u,ifiLi'K1t5',59';11; "Diatah yang mengutus

kcpada kaum yang b*a huruf seorang Rasul di antma mereka, yang

membacakanr aya-ayat-Nya kcpada mereka, menytcikan mereka dan

mengajarkan keWda mereka kitab dan hibnah. Dan sesungguhnya

mereka sebelumrrya benr-benm dalam kc sesatan yang nyata. "t 22

Ketika Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, dalam dada

para sahabat telah banyak sabda-sabda beliau dalam tafsir yang telah

mereka riwayatkan selama hidup Nabi SAW. Mereka kemudian banyak

yang menyibukkan diri menafsirkan kitab Allah berdasarkan sabda-sabda

yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, seperti tafsir sebagian ayat Al

Qur'an ketika mereka masih sering bersama beliau, dan apa yang mereka

"t er.An-Nahl (16):44.

'' Q".AI Jumu'ah (62):2.
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saksikan dari berbagai peristiwa yang berhubungan dengan turunnya ayat

Al Qur'an. Jika dalam menafsirkan Al Qur'an mereka tidak mendapatkan

rujukan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka berijtihad dengan

pikiran dan pematraman mereka, pengetahuan mereka yang benar, dan

jiwa mereka yang bersih.

Para sahabat yang terkenal dalam menafsirkan Al Qur'an adalah

keempat khulafaurrasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, LJbay bin Ka'ab,
Taid bin Tsabit, Abu Musa Al Asy'ari, AMullah bin Az-ZuMir, dan

lainnya.ta

Para sahabat tidak berada pada satu tingkatan yang sama dalam

menafsirkan Al Qur'an, melainkan tingkatan dan kemampuan mereka

berbeda-beda, sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan

mereka, serta lamanya mereka menemani Rasulullah SAW. Di antara

para sahabat yang menonjol dalam menafsirkan Al Qur'an adalah

Abdullah bin Abbas RA, dia memiliki keistimewaan dalam tafsir yang

tidak dimiliki oleh yang lain. Para sahabat lainnya memberikan

penghargaan yang tinggi kepadanya, dan dia termasuk orang yang

didoakan oleh Rasulullatr SAW ketika beliau menepuk dadanya" "Ya
Allah, ajarkanlatr dia Al Hikmah!'r24 Sebagaimana Jibril AS pematr

mewasiatkan kepadanya ketika Nabi SAW bcrsabda, "sesurgahnya dia

adalah tinta umat, maka mintalah nasihat yang baik kcpdarym."I2'

Tidak ada seorang pun sahabat yang diberi gelar "Lautan ilmu"

kecuali Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib berkata tentangnya,tz6 etDri^

seolah-olah melihat yang gaib dari balik tabir yang tipis."

ta As-suyuthi dalun Al ltqanfi Ulun Al Qurbr (ld. l, h. 187).
'- Al Bukhari, l37t H. SlutihAl BuHrqi, jld. 5, Asy'Sya'b. H.34.
'" As-SuyrthidalunAl ltqotfi Uun Al Qu'az (ild. l, h. lEA.
'' Az-Zarkasy, 1957. Al Bwhon fi Ulum Al Qur'an,jld. l, tahqiq Abu At Fadhl

Ibrahim. H. t
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Abdullah bin Mas'ud berkata tentang Ibnu Abbas, "Benar, juru

bahasa Al Qur'an adalatr AMullah bin Abbas."

Umar bin Al Khathab memberikan penghormatan kepadanyat2T

dan memilihnya, sekalipun umurnya masih muda kala itu, sefta

memasukkannya ke dalam golongan senior tentara Perang Badar.

Sebagian dari mereka berkata kepada Umar, "Mengapa engkau

menyertakan dia bersama kami, padahal dia masih sebaya dengan anak-

anak kami?" IJmar menjawab, "Itu sepengetahuan kalian."

Pada suatu hari Umar memanggil mereka dan mengikutkan Ibnu

Abbas bersama mereka.

Ibnu Abbas berkata: Aku tidak melihatrya dia memanggilku pada

suatu hari kecuali untuk memperlihatkan kepada mereka. Umar lalu

berkata, "Apa yang kalian katakan tentang firman Allah SWT, it/.tlsy
'4Sfft ifr j-:t 'Apabila telah datang pertolongan Allah dan

kemenangan'? " Sebagian dari mereka menjawab, "Allah memerintahkan

kita untuk memuji-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya, jika kita

mendapatkan pertolongan dan kemenangan." Sebagian dari mereka diam

dan tidak berkata apa pun. Umar kemudian bertanya kepadaku, "Apakah

demikian yang kamu katakan, wahai Ibnu Abbas?" Aku katakan,

"Tidak.' Umar berkata "Apa yang kamu katakan tentangnya?" Aku

menjawab, "Ia adalah ajal Rasulullah SAW yang telah diberitahukan oleh

Allah kepadanya. Allah swT berfirnan, USi(t ;fi '; it/ tly
'Apobila telah datang pertolongan Allah dan kcmenangan'. Maksudnya,

apabila telah datang kepadamu ajalmu (wahai Muhammad). -46
$b StZ ,!J;yi}:Ut3 $5 'uoto bertasbihlah densan memuii

Tuhanmu dan mohonlah amryn kcpada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah

Maha Penerima Tobat'. Umar lalu berkata, 'Aku tidak mengetatrui

malcnanya kecuali seperti yang kamu katakan'."

t' Al Bukhari dalun Slutrih At Dt khoi,kilob fdsir $ld. 6, h. 39).
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Itulah kedudukan Ibnu Abbas di mata para sahabat Rasulullah

SAW. Tidak diragukan lagi, dia memiliki pandangan yang dalam dan

pemikiran yang cemerlang dalam menafsirkan Al Qur'an. Dia telah

membacanya ketika masih berusia 20 tahun.l28 Dia mengetahui dan

memahami makna setiap ayat. Dia berkata,l2e "Jika hilang dariku tali

unta, niscaya aku mendapatkannya dalam kitab Allah."

ooo

Hukum Tafsir Sahabat

Para ulama berbeda pendapat tentang tafsir bil ma'tsur dari para

satrabat. Al Hakim (wafat tahun 405 fD berpendapat bahwa tafsir sahabat

yang menyaksikan turunnya wahyu menunrt Al Bukhari dan Muslim

adalatr hadits musnad.rn

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Az-Tark,asyi (wafat tahun

794 H), ia berkata,l3l *Tafsir sahabat kedudukannya sama dengan hadits

marfu'kepada Nabi SAW, sebagaimana dikatakan oleh Al Hakim dalam

tafsirnya."

Ibnu Ash-shalatr (wafat tahun 647 l{) mendukung pendapat ini

dengan berkata:!32 Mengenai perkataan batrwa tafsir satrabat merupakan

hadits yang disandarkan, maka hal itu dalam tafsir yang berhubungan

dengan turunnya ayat yang diberitatrukan oleh sahabat atau

semacamnya, seperti perkataan Jabir, "Orang Yahudi berkata,

'Barangsiapa menggauli istrinya dari duburnya (dari arah belakang,

"' Ibid,jld.6, h.238.
tD As-Suyu0ti dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an $ld. 2,h. 126\.
t'o Al Halcim, l34l H. Al Musu&ak Al Ash-Shahihain, ild.2, Haidar Abad Ad-

Ddgn,India H.258.tlt A,-Zork*<yi, Al Burhan fi Ulum Al Qur'an, tahqiq Muhammad Abul Fadhl

Ibratrim [ld. 2, h. 157).
132 Ibnu Ash-Shulazh, Muqaddimah lbni Ash-Shalah fi Uum Al Hadi*, tahqiq

Aisyatr Abdurrahman. h. l2E dur 129, cet. tahun 1974M.
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namun penetrasinya) pada vaginanya, maka anaknya akan lahir dengan

gata ilfine'." Alluh kemudian menurunkan firman-Nya, 'tJ L; !€S\1

'P iri'f;J;W "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu

bercocok tanom, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu
bagaimana saja kamu kehendaki."/33 Sedangkan tafsir sahabat yang tidak

mencakup sesuatu yang dihubungkan kepada Rasulullah SAW, dianggap

sebagai hadits mauquf.

Pendapat ini seperti yang ditegaskan dalam perkataan Al Hakim,

bahwa hadits marfu'adalah apabila berhubungan dengan sebab-sebab

diturunkannya ayat, atau sesuatu yang tidak dapat diijtihadkan oleh akal.

Jika tidak, maka ia termasuk hadits mauqufbilatidak disandarkan kepada

Nabi SAW.

As-Suyuthi menyebutkan pendapat lain, sebagaimana dinyatakan

secara terang-terangan oleh Al Hakim dalam Ma'rifah Uum Al Hadits,

yang juga sesuai dengan pernyataaan Ibnu Ash-Shalah. Dia berkata,f3a

"Kemudian aku melihat AI Hakim menyatakannya secara terang-terangan

dalam Uum Al Hadits, dia berkata, 'Di antara yang termasuk kategori

hadits mauquf adalah tafsir sahabat'. Sedangkan orang yang mengatakan

bahwa tafsir sahabat adalah disandarkan, maka itu jika berhubungan

dengan sebab turunnya ayat. Jadi, ia di sini dikhususkan, dan dijadikan

umum dalam Al Mustadrak."

Guna menengahi masalah ini, saya akan memaparkan dua

pendapat yang menenangkan hati:

Pendapat pertama, perkataan Ibnu Taimiyah (wafat tahun 778)

dalam Muqaddimah fi Ushul At-Tafsir,t3s "Pada saat itu, jika kita tidak

mendapatkan tafsir dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka kita akan

f]' Qr.Al Baqarah (2):223.
'3t As-suyuthi dalanAl ltqanfi lJlum Al Qur'an (ild. l, h. 179).
"' Ibnu Taimiyah dalam tutuqoddimah fi Ushul At-Tafsir H. 96 dan dinyatakan

olehnya dalam Tafsir lbnu Katsir (ld. l, h. I 3) tanpa menghubungkannya kepadanya
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merujuk kepada pendapat para sahabat, karena mereka adalah orang yang

lebih tahu tentang hal itu, mengingat mereka menyaksikan tanda-tanda

dan keadaan khusus yang berkaitan dengannya. Mereka juga memiliki

pemahaman yang sempurna dan ilmu yang shahih. Apalagi ulama dan

pembesar dari kalangan sahabat, seperti khulafaurrasyidin yang empat

dan para Imam yang mendapatkan petunjuk, diantaranya Abdullah bin

Mas'ud."

Pendapat kedua, pemyataan Az-Zarkasyi (wafat tahun 794 H)

dalam Al Burhan,l'6 "Ketahuilah bahwa Al Qur'an ada dua bagian, satu

bagian yang tafsirnya dengan Al Qur'an dan Sunnah dari orang yang

tafsirnya dapat dipercaya, dan satu bagian tidak dengan Al Qur'an dan

Sunnah. Bagian yang pertama ada tiga macam, yaitu tafsir yang berasal

dari Nabi SAW, tafsir yang berasal dari sahabat, dan tafsir yang berasal

dari tabi'in terkemuka. Bagian yang pertama membahas tentang ke-

shahih-an sanad, sedangkan bagian yang kedua membahas tentang tafsir

sahabat. Jika ditafsirkan dengan pendekatan bahasa, maka mereka adalah

ahlinya, sehingga tidak diragukan lagi untuk dijadikan sandaran. Begitu

juga jika ditafsirkan dengan apa yang mereka saksikan dari sebab-sebab

dan bukti-bukti yang ada, maka tidak diragukan lagi. Pada saat itu, jika

pendapat sekelompok sahabat bertentangan, namun masih bisa disatukan,

maka hendaknya disatukan. Namun jika tidak mungkin, maka yang

didahulukan adalah tafsir Ibnu Abbas, karena Nabi SAW pernah

memberinya kabar gembira, "Ya Allah, ajarlanlah kepadanya takwil."

ooo

t'6 Az-7ail<asyi dalan Al Brrhanfi lJlum Al Qur'an (ild. 2, h. 182).
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Jalur-Jalur Periwayatan dari lbnu Abbas

Banyak tafsir ayat Al Qur'an yang tak terhitung jumlahnya telah

dinyatakan oleh Ibnu Abbas, dan banyak pula riwayat yang berasal

darinya, serta bermacam-macam jalurnya. Kebanyakan dari riwayat-

riwayat ini telah teruji dengan adanya pemalsuan dan pertentangan. Hal

itu kembali kepada pribadi Ibnu Abbas RA yang dikenal tsiqah

(tepercaya) dan dapat diterima riwayatnya, karena dia merupakan hujjah

dalam bidang tafsir. Dia berasal dari keluarga Nabi SAW, dan yang

dibuat olehnya dianggap tsiqah serta dapat diterima, sebagaimana para

khalifah Abbasiyah dari keturunan Ibnu Abbas telah mendapatkan orang

yang telah mendekatkan diri kepada mereka dengan banyaknya

periwayatan yang diriwayatkan oleh masing-masing mereka dari

kakeknya.l3T

Ibnu Al Hakam meriwayatkan dari Asy-Syaf i, dia berkata,l3E
*Tidak ditetapkan dari Ibnu Abbas dalam tafsir kecuali menyerupai

seratus hadits."

Pendapat ini -jika memang benar dari Asy-Syaf i3
menunjukkan bahwa banyak pemalsuan yang dilakukan kepada Ibnu

Abbas, dan banyak tafsir yang dihubungkan kepadanya, yang membuat

para Imam hadits dan ulama ilmu jarh sefia ta'dil menetapkan ke-shahih-

an riwayat-riwayat yang diriwayatkan darinya, lalu mereka menelusuri

sanad-nya, kemudian menjelaskan para perawi yang adil, yang lemah,

yang dapat diterima, dan yang ditolak.r3e

ooo
r37 Muhammad Husein Adz-Dzahabi, 1985 M. At-Tafsir wa AI |ulufassintn, jld. l, c;et

ke-2.
"t As-Suyrthi, Al ltqan fi Ulun Al Qar'an (ild. 2, h. 189) dan Thabaqat Asy-

Syaf iyyah Al Kubra (l/325), atsar yang sama dengan perbedaan seratus menjadi enam
ratus.

"'Muhammad Husein Adz-Dzahabi dalam At-Tafsir va Al Mufassintn (ld. l, h.
83).
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Jalur yang Paling Masyhur dari Ibnu Abbas RA

Jalur yang paling masyhur dari Ibnu Abbas RA adalah:

1. Jalur Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbasrao

Jalur-jalur ini termasuk jalur shahih berdasarkan syarat yang

ditetapkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan kebanyakan yang

meriwayatkan dari jalur itu adalah Al Faryabi dan Al Hakim dalam

Mustadrak.rar Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur ini dalam

tafsimya, dari Sufran Ats-Tsauri dan lainnya.la2

2. Jalur Az-Zthri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah, dari
Ibnu Abbas

Jalur ini berasal dari silsilah emas, dan Ibnu Jarir Ath-Thabari

dalam tafsirnya hanya sedikit meriwayatkan dari jalur ini, dengan

perantara antara dia dengan Ar-Zuhi.ra3

t* As-Suyr0ri, At-Tahbir fi llmi At-Tartir H.332, dan dari jalur ini Malik bin Ismail
meriwayatkan dari Qais.
* Atha' bin As-Sa'ib adalah Abu Zau.d Al Kufi, dia mendengar dari Sa'id bin Zubair,
dan dinilai ,s@ah oleh Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i, Ibnu Mu'in, Abu Daud, dan
lainnya Al Bukhari mengutip riwayatnya, dan Syu'batr bin Sufyan meriwayatkan
darinya. Lihat biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3111332 dan 334) serta Mizan Al
I'tidal (3n0).
* Sa'id bin Zubair adalatr Sa'id bin Zubair bin Hisyam Al Asadi Al Wali, dari kalangan
tabi'in terkemuka. Dia belajar qira'at dari Ibnu Abbas dan mendengarkan tafsir darinya,
serta banyak meriwayatkan darinya. Ulama ilmu jar'ah dan ta'dil sepakat untuk
menilainya tsiqah. Dia wafat tatrun 95 H. Lihat biografinya dalam Fi Wafiyyat Al A'yan
(113940) dan TaMzib At-Tahdzib (4/13).

rnr As-suyuthi dalan Al ltqanfi Ulum At Qur'an (ld. 2, h. 189).to' Lihat Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Takwit Ayi Al Qur'an (ld. 3, h.
584), Dar Al Ma'arif.

'o' Lihat Tqfsir Ath-Thabari Qld.3, h. 455), Dar Al Ma'arif.
,N Az-Zuhi adalah Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah
bin Syihab, dan sekelompok ulama mengutip riwayatnya. Lihat biografinya dalam
Tadzkirah Al Huffazh (l/108), Tahdzib At-Tahdzib (91445), dan Syadzrat Adz-Dzahab
(u162).
* Ubaidillah bin Abdullah bin Atabatr bin Mas'ud adalah Abu Abdullah Al Hadzali
Halif bani Tahrah, salah seorang atrli fikih yang tujuh, dan sekelompok ulama mengutip
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3. Jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Abi

Muhammad (maula Ali Zaid bin Tsabit), dari Ikrimah, atau Sa'id

bin Zubair, dari Ibnu Abbasls

Jalur ini baik dan isnad-nya hasan.Ibnu Jarir Ath-Thabari telah

meriwayatkan darinya.las Demikian juga Ibnu Abu Hatim, banyak

meriwaya&an darinya,la6 sebagaimana Ath-Thabrani meriwayatkan

darinya dalam Al Mu'jam Al Kabir.taT

4. Jalur Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas

Jalur ini merupakan jalur terbaik dan paling shahih dari Ibnu

Abbas. Jalur ini telah banyak dijadikan sandaran oleh Al Bukhari dalam

shatrihnya dalam hal yang berhubungan dengan Ibnu Abbas, sebagaimana

Ibnu Jarir Ath-Thabari, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Al Mundzir yang

meriwayatkan darinya, dengan perantara antara mereka dengan Abu

Shalih.ras

riwaydrya. Dia wafat tahun 98 H. Lihat biografinya dalurn Al Jshva At-Ta'dil. Serta
Ibnu Abi Hdnn(UU3l9 dan 320).t* As-suyuthi dalam Al ltqan fi Utum Al Qar'an 01d.2, h. 189) dan At-Tahbir fi
Ilmi At-Tafsir (h. 332).

to5 Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an (ild. 3, h. 102 dan
103).

tnu lbni Abi Hatim dalarn Ash-Shafahat Q3,37,38,39,39, dan lainnya).
ra7 As-Suyuthi, Al hqan fi Ulum At Qar'an (ild. 3, h. 136) dan Ad-Dur Al Mantsur

htd.6,h.427).
Muhammad bin Ishaq adalatr Muhammad bin Ishaq bin Yassar Al Mathlabi, Madani,

penulis Al Maghazi, shaduq (dapat dipercaya), masyhur dengan tadlis dari para perawi
yang dha'if dan tidak diketahui. Dia disifati dengan tadlis oleh Ibnu Hibban. Lihat
biografinya dalam Toikh Al Baghdad, karya Al Baghdadi (ll2l4), Mizot Al I'tidal
(31468), Tadzkirah Al Huffazh (lll72), dan Tahdzib At-Tahdzib (9/38).

r4 As-Suyu0ti dalam Al ltqanfi Ulum Al Qar'an (ild. 2, h. 128), Stahih Al Bukhari,
kitab Tafsir, Tafsir Ath-Thaboi, dan Tafsir Ibnu Abi Hatim.
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Jalur ini dikritik karena kelemahan yang ada di dalamnya, dan

dianggap tidak terlalu penting, sehingga Ali bin Abu Thalhah dinilai

cacat.

Ibnu Abu Hatim dan Adz-Dzahabi meriwayatkan dari Duhaim,

dia berkata,l4e "Ali bin Abu Thalhah tidak mendengar tafsir dari Ibnu

Abbas."

Adz-Dzahabi juga menyebutkan,lso "Abu Thalhah bukan

termasuk orang yang dapat dijadikan sandaran pada tafsirnya yang

diriwayatkan oleh Muawiyah bin Shalih darinya."

AlMazzi meriwayatkan dari Ya'qub bin Ishaq, ketika Shalih bin

Muhammad bertanya tentang Ali bin Abu Thalhah, "Dari siapa dia

mendengar tafsir itu?" Dia menjawab, "Dari, tidak seorang pun."

Gould Tisher mencermati pendapat-pendapat tersebut, dan

meragukan ke-shahih-an riwayat-riwayat Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu

Abbas RA. Dia berkata,lsl "Kritik umat Islam sendiri menetapkan bahwa

Ali bin Abu Thalhah tidak mendengar tafsir dari Ibnu Abbas yang

dinyatakan dalam bukunya, bahwa riwayat itu dia dengar secara langsung

dari Ibnu Abbas. Demikian yang dinyatakan oleh dunia Islam secara

berulang-ulang, hingga perlu dipertimbangkan kehuifahannya untuk

diterima, bahwa ia adalah tafsir yang banyak dihubungkan kepada Ibnu

Abbas."

Dr. Husein Adz-Dzahabi menolak pendapat tersebut dengan

berkata,l52 'T.Iampak bagi kita bahwa Gould Tisher tidak tahu, atau

berpura-pura tidak tahu, tentang bantahan yang ditujukan terhadap

tot Ibnu Abi Hatim dalan Al Jarh wa At-Ta'dil (3/l/l8S), cet. ke-I, India. Adz-
Dzatrabi dalam Mizan Al lTidol (Jld. 3, h. 134).

"o Adz-Dzatrabi dalam Taritth Al Islam (ild. 5, h. 674).
r5r Gould Tisher, 1374 H. Madzahib At-Toftt, Al Islami, ierj. Dr. Abdul Halim An-

Najjar. H.98.
"' Adz-Dzahabi, 1405 M985 M At-Tofsir wa Al lulufassintn,cet.ke-3. H. 278 dan

279.
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kritikan yang tidak ada nilainya ini. Ibnu Hajar telah menepis tuduhan itu
dengan berkata, 'Setelah diketahui perantaranya tsiqah, maka tidak ada

masalah dalam hal itu'."

Sebenarnya, Gould Tisher telah mengesampingkan pendapat

yang benar tentang jalur ini, bahwa ia merupakan jalur yang paling

shahih dari Ibnu Abbas RA. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita

selanjutnya.

ooo

Bantahan terhadap Kritik yang Ditujukan kepada Jalur ini

Para pengkritik mendustakan pendapat yang menilai tidak baik

jalur ini, dan mereka sepakat untuk menyalahkannya, sebagaimana

mereka juga sepakat bahwa jalur itu merupakan jalur yang baik dari Ibnu

Abbas. Bahkan menurut mereka, tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin

Abu Thalhah dari Ibnu Abbas memiliki urgensi dan nilai yang sangat

berharga bagi para mufassir. Lembaran naskah tafsir ini telatr ditemukan

pada masa Ahmad bin Hanbal, dan dikenal dengan nama lembaran tafsir

Ali bin Abu Thalhah, berada di Mesir. Pada waktu itu orang yang

mengadakan bepergian ke sana hanya untuk mendapatkan ijazah tafsir

dari Ahmad bin Hanbal.rs3

Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan,lsa "Muawiyah bin Shalih

meriwayatkan darinya 
-yakni 

Ali bin Abu Thalhah- dari Ibnu Abbas

tafsir yang sangat banyak dan bagus."

Abu Abdullah Al Yamani berpendapat bahwa riwayat Ali bin

Abu Thalhah, dari Mujahid, dari lbnu Abbas, sekalipun bersifat mursal

"' Fu'ad Sazkin, Tarikh At-Turats Al Arabi,terj. Dr. Matrmud Hijazi dan Dr. Fahmi
Abu Al Fadhl, jld. l.H. 44.

"o Adz-Dzahabi dalam Mizan At I'tidal (ild. 3, h. 134).
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dari Ibnu Abbas, namun Mujahid merupakan seorang perawi yang tsiqah
dan dapat diterima riwayatnya.lss

Ibnu Abi Hatim berkata dalam Al Jarhwa At-Ta,dil,l56,,Abdullah
bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Abdullah bin salim, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Mujahid."

Ibnu Hajar Al Asqalani membantah pendapat yang mengkritik
jalur Ali bin Abu Thalhah, dia berkata,lsT "setelah diketahui perantaranya

tsiqah (tepercaya), maka tidak ada masalah dalam hal itu.',

As-Suyuthi menilai jalur ini sebagai jalur yang paling shahih dari
Ibnu Abbas. Dia lalu berkata,lss "Dari jalur Muawiyah bin Shalih, dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Ali bin Abu Thalhah seorang yang shaduq (dapat dipercaya). Dia
memang tidak bertemu dengan Ibnu Abbas, tetapi dia

mempertanggungiawabkan derajat tsiqah para perawinya. Oleh karena

itu, Al Bukhari, Abu Hatim, serta yang lainnya, menjadikan lembaran

tafsir ini sebagai sandaran.

Disebutkan juga dalam Al ltqan, bahwa jalur ini merupakan jalur

yang paling shahih dari Ibnu Abbas RA, dan ia dijadikan sandaran oleh

Al Bulrtrari dalam shahihnya dan disusun sesuai urutan surah.lse

Abu Ja'far An-Nuhhas juga membela ke-shahih-an isnad ini, dia

berkata,r60 "Orang yang menilai cacat pada isnad-nya berkata,

'Sesungguhnya Ibnu Abi Abi Thalhah tidak mendengar tafsir itu dari

tt' Abu AMullah Al Yamani, l3l8 H. Li Arsar At Haq Ala Al Khalq,Mathba,ah Al
Adab. H. 159.

"u Ibnu Abi Hatim, Al Jarh wa At-Ta'dil,l/l/188, cet. ke-I, India.
r57 Ahmad bin Musthaf4 1968. Mifiah At Ulum wa Mishbah As-Siyadah, jld.2,Dar

Al Kutub Al Haditsah. H. 65.

I=ihat As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Uun Al Qur'an (ld. 2, h. 188).
"" As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur (ld. 6, h. 423).
"'As-Suyuthi dalan Al ltqanfi Ltlum Al fur'an (ld. l, h. I l5).rw Abu Ja'far An-Nuhhas, 1323 H. An-NasiHr wa Al Mansu&t, cet. ke-3, As-

Sa'adah. H. l3

TAFSIRIBNUABBAS



Ibnu Abbas, melainkan meriwayatkannya dari Mujahid dan Ikrimah'.

Pendapat ini tidak berarti menilai cacat, karena Ali bin Abu Thalhah

meriwayatkan dari dua perawi yang tsiqah, dan dia sendiri shaduq (dapat

dipercaya)."

Pendapat ini secara global mengindikasikan bahwa Ali bin Abu

Thalhah tidak mendengar tafsir ini dari Ibnu Abbas secara langsung, akan

tetapi di sana ada perantara antara keduanya, adakalanya Sa'id bin

Zubair, adakalanya Mujahid, dan ada kalanya Ikrimah. Mereka adalah

murid-murid Ibnu Abbas RA yang dapat dipercaya.

Di sana ada pendapat lain yang dapat diterima, jika kita katakan

bahwa Ibnu Abbas telah menulis tafsir itu sendiri, kemudian Ali bin Abu

Thalhah meriwayatkannya. Ada beberapa buku tafsir yang diriwayatkan

oleh murid-murid Ibnu Abbas setelah dia menulisnya sendiri. Ada juga

beberapa tafsir lain yang ditulis oleh murid-muridnya secara langsung

setelah mendengarnya dari Ibnu Abbas. Mujahid bertanya kepada Ibnu

Abbas tentang tafsir Al Qur'an, dan dia memegang kertas. Ibnu Abbas

lalu berkata kepadanya, "Tulislah!" hingga dia bertanya tentang tafsir itu

secara keseluruhan. I 6l

Diriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dia berkata:162 Karib bin

Muslim, penanggung jawab penulisan buku-buku Ibnu Abbas, berkata,

"Ali bin Abdullah bin Abbas apabila ingin menulis, maka dia menulis

surat kepadanya, 'Kirimkan kepadaku lembaran ini dan itu', kemudian

disalin dan dikirimkan."

Fu'ad Sazkin berkata dalam Tarikh At-Turats Al Arabi,t63 "Tidak

ada yang menghalangi diterimanya pernyataan yang mengatakan bahwa

tt' Atlr-Thabari, Jami' Al Bayan 'An Talaryit Ayi Al Qar'a4 jld. l, Thab'ah Dar Al
Ma'arif. H.90.

't' Al Baghdadi, lg74 M Taqyid Al llm, tahqiq Yusuf Al Isy, cet-ke-2, Damaskus.

H. 136.

'63 Fu'ad Sazldn, 1977 M Tarikh AtTurats Al Arabi, terj. Dr. Matrmud Hijazi dan

Dr. Fahmi Abu Al Fadhl, jld. l, cct. ke-2. H.40.
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Ibnu Abbas telah menulis sendiri tafsirnya 
-sebagaimana 

telah banyak

disebutkan oleh para penulis buku- dan diriwayatkan oleh Ali bin Abu

Thalhah darinya. Sedangkan bantahan yang mengatakan bahwa Ali bin

Abu Thalhah tidak meriwayatkan tafsir ini dengan cara

mendengarkannya dari Ibnu Abbas, tidak berhubungan dengan

kemurnian buku ini, melainkan menunjukkan tidak adanya pengetahuan

tentang ilmu ushul hadits. Adapun cacat yang dihubungkan kepada Ibnu

Abbas dalam buku-buku hadits, maka hal itu terbatas pada kedudukan

isnad-nya yang tidak bersambung."

Kesimpulannya adalah, lembaran tafsir ini merupakan salah satu

lembaran tafsir Ibnu Abbas yang ditulis sendiri atau didiktekan kepada

murid-muridnya, dan Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan darinya tanpa

bertemu dengannya.

ooo

Pendapat Ulama Kontemporer tentang Jalur Ali bin Abu

Thalhah dari Ibnu Abbas RA

SyaiLtr Ahmad Syakir berkata,rs "Ibnu Abu Thalhatr Al Hasyimi

adalah tsiqah (tepercaya), namun mereka masih memperbincangkannya.

Namun menurut pendapat yang kuat, perbincangan mereka tentangnya

dikarenakan dia berafiliasi kepada satu kelompok, akan tetapi dia tidak

mendengar dari Ibnu Abbas."

Muhammad Husein Adz-Dzahabi berkata,l65 "Jalur Muawiyah

bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, merupakan jalur

yang paling baik darinya. Imam Ahmad berkata tentangnya, 'Penanggung

tu Hamisy Tafsir Ath-Thabori, tahqiq Syaikrh Matrmud Syakir, jld. 2, Dar Al Ma'arif,
Mesir. H. 528.

't' Muharnmad Husein Adz-Dzatrabi, 1405 M985 M At-Tafsir wa Al Mufassirun,
jld. l, cet. ke-3. H. 217 dan278.
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jawab penulisan buku-buku Ibnu Abbas mengatakan batrwa Ali bin

Abdullah bin Abbas apabila ingin menulis, maka dia menulis kepadanya,

'Kirimkan kepadaku lembaran ini dan itu', kemudian disalin dan

dikirimkan."

Dr. Muhammad Abu Syuhbah berkata,r66 "Jalur Ali bin Abu

Thalhah dari Ibnu Abbas merupakan jalur dan isnadyangbaik."

Dr. Sayyid Ahmad Khalil berkata 
-tentang 

jalur-jalur yang

ma'tsur, dari Ibnu Abbas-,167 "Jalur yang terbaik darinya adalah jalur

Abi Thalhah Al Hasyimi (wafat tahun 143 fD, dan riwayatnya dijadikan

sandaran oleh Al Bukhari dalam shahihnya."

Dr. Muhammad Kamil Husein berkata,l6s "Kami dapat

mengatakan bahwa lembaran Ali bin Abu Thalhah dalam tafsir Al Qur'an

merupakan riwayat yang paling lama ditulis dari Ibnu Abbas, merupakan

jalur yang paling shahih darinya, sebab Al Bukhari dan Ibnu Jarir Ath-

Thabari serta lainnya telah mengutip tafsir ini dalam buku-buku mereka.

Secara global dapat dikatakan bahwa jalur ini merupakan jalur paling

shahih dalam tafsir, dari Ibnu Abbas RA."

5. Jalur Sa'id bin Manshur, dari Nuh bin Qabis, dari Utsman bin

Muhshin, dari Ibnu Abbas

Jalur ini merupakan jalur yang baik dari Ibnu Abbas IL{.r6e

t* Muhammad Abu Syuhbatr, 1404 H/1984 M. Al Isra'iliyat fi Kutub At Tdsir. H.

279.
ro7 Dr. Sayyid Ahmad Khalil, 1373 W1954 M. Nasy'ah At Tafsir fi Al Kutub Al

Muqaddasahwa Al Qur'an, cet. ke-I. H. 36.
168 Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 1950 M Muqaddimah Mu'iam Gharib Al

Qur' an, Isa Al Halabi, Kairo.
t6e As-suyuthi dalam At-Tahbir fi llni At-Talsir (h. 332).

.& Sa'id bin Manshur adalah Abu Utsman bin Sa'id bin Mansyur bin Syu'bah Al
Kharasani. Di antara Syaikhnya adalah Malik dan Su$an bin Uyainah. Adapun yang
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6. Jalur Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al KabirtTo

Dia mengumpulkan tafsir dari beberapa jalur, di antaranya dari

Abu Shalih,rTr dari Ibnu Abbas, dari Abu Malik,r72 dan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Jarir banyak mengutip riwayat dari jalur ini. Sedangkan Ibnu

Abu Hatim tidak sedikit pun mengutip darinya, karena dia konsisten

untuk meriwayatkan yang paling shahih.

As-suyuthi berkata dalam Al ltqan, mengutip perkataan dar:^ Al
Irsyad Al Khalih,rT3 "Paxa Imam seperti Ats-Tsauri dan Syu'batr,

meriwayatkan dari As-Suddi. Akan tetapi yang dikwrpulkannya

meriwayatkan darinya adalah Muslim, Abu Daud, dan lainnya Dia merupakan soorang

muhaddits yatg tsiqah (tepercaya). Dia wafat tahw227 H. Lihat biografinya daluln Ath-
Thabaqat Al Kubra (5R67) danTahdzib At-Tahdzib (4/89).
A Nuh bin Qais adalatr Ibnu Rabah Al Azdi Al Haddani, tsiqah dur tidak ada masalah.
Narrun Yahya bin Mu'in menilainyadha'if.
* Utsman bin Muhshin, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Adapun yang

meriwayatkan darinya adalah Nuh bin Qais Ath-Thatri. Lihat biografinya dalan Tsiqat
Ibnu Hibban (5/159).

t7o Dia adalatr Ismail bin Abdunatrman bin Abi Karimah As-Suddi, Abu Muhanrmad
Al Qurasyi. Dia adalatr As-Suddi Al lftbir. Dia dinilai tsiqah oleh Ahmad bin Hanbal,
Abdunahman bin Mahdi, dan Al Ajali.

Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalamAts-Tsiqat.
Al Qaththan berkata, "Tidak apa-apa dengannya- Tidak ada seorang pun yang

menyebutkannya kecuali dia baik." Riwayatnya dikutip oleh Muslim dan penulis kitab
Sunan yarig empat. Namun dia dinilai dha'if oleh Yatrya bin Mu'in Al Aqili. Abu Hatim
berkata, 'Dia menulis hadits, akan tetapi haditsnya tidak huiiah."

Lihat biografinya dalam Al Jarh va At-Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim (lllll84), Mizan
Al I'fidat (t/236 den 237), At-Toikh Al Kabir (118/361), Tahdzib At-Tahdzib (1/313 dan

314), serta Syvdtat Adz-Dzahab (lll74).t" Abu Shalih adalah Badzan. Namun ada yang mengatakan Badzmr, moulaUmrrru
Hani binti Abu Thalib. Dia merupakan salah seorang tabi'in. Lthat Ath-Thabaqat Al
Kubra (61207), At-Tarikh Al Kabir (llul44), Al Jarh wa AtTa'dil (llll43l), Mizan Al
I'tidal (11296), TaMzib At-Tahdzib (ll4l?\, daa Al Ishabah Q D23).

'' Abu Malik adalah Al Ghaffari. Namanya adalatr Ghaavan. Dia salah seorang

tabi'in Kufatr. Ia statusnya tsiqah. Abu Hatim meriwayatkan dan menilainya tsiqah dui
Yatrya bin Mu'in. Llhat Ath-Thabaqat Al Kubra (11206), At-TNikh Al Kabir (4/l/108),
daa Al Joh wa At-Ta'dil QU55).

rR Al lrsydAl Khalilifr Ma'rifahAl Muhadditsin,karyaAl Khdili. Diawafbtahun
446 H. Biografinya ada dalam Tadzfirah Al Huffazh, karya Adz-Dzahabi (3/l 123).
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diriwayatkan oleh Asbath bin Nashr.lTa Asbath tidak disepatcati oleh mereka.

Namun demikian, tafsir yang paling ideal adalatr tafsir As-Suddi.,,r75

7. Jalur Al Husein bin Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah,
dari Ibnu AbbasrT6

Jalur ini merupakan jaluryang baik.

8. Jalur Atha' bin Dinar, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas

As-suyuthi meriwayatkan tentang Atha',177 dia berkata

tentangnya, "Dalam dirinya terdapat kelemahan dalam meriwayatkan

t'o Asbath bin Nashr Al Hamdani Abu yusuf. Ada yang mengatakan Abu Nashr.
Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat.

Al Bukhari berkata tentangnya, "Dia shaduq (dapat dipercaya). Abu Hatim
meriwayatkan dari ayatrnya" dia berkata: Aku mendengar Abu Nu'aim menilai lemah
Asbath. Dia lalu berkata, 'Dia tidak apa-apg akan tetapi dia berani'.,,

Lrhd. At-Torikh,l<aryaAl Bukhari QUS3), Al Jorh wa At-Ta,dil (tn/332), l,fizan Al
I'tidal (lll75), dan Syadzrat Adz-Dzahab (11279).

r75 As-suyuthi daam Al ltqanfi Ulam Al'eur'an (ld. 2, h. lS9). Lihat komentar
syaikh Ahmad Syakir tentangisnad ni. Hamisy Tafsir Ath-Thabari (llls6 dan 160), Dar
Al Ma'arif.

'" As-suyrthi da/ian Ad-Dr Al Mantnr fi At-Tafsir bi Al tutatsur (tld. Z,h. 423).
* Al Husein bin waqid Al Marwazi berkata, "Dia tidak +a.apc dan dia shaduq (dapat
dipercaya)."
* Ahmad berkata, "Hadits-haditsnya tidak aku ketahui, apakah itu?"
'3' Dia wafat talrun 157. Lihat biografinya dalan syadzratudz-Dzahab, karya Ibnu Al
tmad(11241).
* Yaztd An-Nahwi adalah Yazid bin Abi Sa'id An-Nahwi, termasuk seorang abid
(banyak beribadah) dan tsiqah. Lihat biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir, karya Al
Bukhari $H339) dmAl Jarhwa At-Ta'dilkarya Ibnu Abi Hadirn(1.ru27|).
* Ikrimah adalah Abu Abdutlah Ikrimatr Al Barbarq mattla rbnu Abbas. Dia banyak
meriwayatkan tuannya dan belajar darinya. Dia juga menilainya rsiqah.Lrhatbiografinya
dalam Tahdzib At-Tahdzib, karya Ibnu Hajar (11263 dan264) dan syadzrat Adz-Dzalub
(l/130).
* ru As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur (Jld.2,h. 423).

'!' Atha bin Dinar Al Haddi Al Mishri. Dia tsiqah. Lihat biografinya dalam ApTorikh
Al Kabir karya Al Bukhari (3121373), Al Jarh wa At-Ta'dil, karya Ibnu Abi Hatim
(3111332), dan Sa'id bin Zubair (h. l7).
* Ibnu Luhai'ah adalatr Abdullah bin Luhai'ah Al Hadhrami Al Faldh Al Mishri. Dia
tsiqah. Akan tetapi dia dipcrbincangkan. Mereka mengatakan bahwa dalam haditsnya
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tafsir dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas RA. Tafsir yang

diriwayatkan oleh Ibnu Luhai'atr darinya adalah dho'if."

9. Jalur Syubul bin Ubbad Al Makki, dari Ibnu Abu Najih, dari

Muhajid, dari Ibnu AbbaslTE

Jalur ini mendekati shahih. As-suyuthi berkata, "Dia

meriwayatkan tafsir darinya, atau dari Ibnu Abbas RA, dari jalur Ibnu

Abu Najih, dari Mujahid RA, dan jalur kepada Ibnu Abu Najih adalah

kuat."

10. Jalur dari Abdul Matik bin Juraij, dari Ibnu AbbasrTe

Jalur ini perlu diteliti dan dibahas secara detil untuk mengetahui

yang shahih dan yang dha'if, karena Ibnu Juraij tidak bertujuan

terdapat percampuran, dan yang diriwayatkannya dinyatakan sebrgl, hasil percampuran.

Dia wafat tatrun 174 H. Lihat biografinya dalam At-Tatih:h Al Kobir (3llll82), Al Jarh

wa At-Ta'dil (AAll5), dan Mimn Al I'tidal (21475').

'" As-Suyuttti dalanAl ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 189).

* Syubul bin Ubbad adalah qari'Madinah dan murid Ibnu Katsir. Dia meriwayatkan

hadits dari Abu Ath-Thufail dan suatu kelompok. Dia wafat tahun 148 H. Syadzrat Adz-

Dzahab (11223).
* Ibnu Abi Najih adalatr Abdullatr bin Abu Najih Al Makki Al Mufassir. Dia banyak

riwayatrya dari Mujatrid. An-Nasa'i berkatq 'Dia meriwayatl'at mudallas darinya."

Ath-Thaiaqat Al Ktbra (5/335), Tahdzib At-Tahdzib (611961197), Thabaqat Al
Mudallisin karya Ibnu Hajar (h. 52).
.3. Mujahid adalah Ibnu Jabar Al Makki. Dia termasuk murid Ibnu Abbas yang

trp"r""y4 yang meriwayatkan tafsir darinya, dan termasuk seorang Imam tafsir

teifemutca a-i-ta*gao tabi'in. Dia wafat tatrun 100 atau 104 H. Ath-Thabaqat Al
Kubra (51343), At-Tarikh Al Kabir (4ll/4ll), Al Jorh wa At-Ta',dil (4lll3l9), darl Al
Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahaobah (6177).

,,,Abdul ttiait Uin Abdul Aziz bin Juraij, salah seorang tokoh yang tsiqah. Dia
banyak meriwayatkan hadits, dan Al Bukhari mengutip riwayatnya. Namun An'Nasa'i

darrlainnya menyifatinya dengan tddlis. Padahal dia sendiri disepahati derajat tsiqah-

nya.
Ahmad bin Hanbal berkata, "sebagian hadits yang di-mursal'kamya adalah palsu."

Dia wafat tahun 149 H atau 150 H. Lihat biografinya dalarn Al Jarh wa AtTa'dil (5/359)

dan At-Tahdzib (6 I 402).
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mengumpulkan riwayat yang shahih, melainkan meriwayatkan setiap

yang disebutkan dalam ayat Al Qur'an, baik shahihmaupun dha'if.tEo

Sekelompok ulama meriwayatkan dari Ibnu Juraij, diantaranya:

a. Bakar bin Sahal Ad-Dimyathi, dari Abdul Ghani bin Sa'id, dari

Musa bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas. Ini
merupakan riwayat yang paling panjang darinya. Namun hal ini
perlu dipertimbangkan.l 8l

b. Al Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan dari Ibnu Juraij

sebanyak bagian yang shahih dan disepakati.rs2 lbnu Jarir telah

banyak meriwayatkannya dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas.l83

c. Muhammad bin Tsaur meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu

Abbas, sebanyak tiga bagian besar,l84 dan dari jalur yang shahih,

dari Ibnu Juraij, jalur Ibnu Juraij, dari Atha bin Abu Rabah, dari

'fo Rs-Suyuthi dalarr- Al ltqanfi Utum Al Qur'an(ild. l, h. 189).

"' Ibid.,jrd. 2, h. lg9.
* Bakar bin Satral Ad-Dimyattri, seorang muhaddits mendengar dari Abdullatr bin
Yusuf At-Tunis dan satu kelompok.

Adz-Dzahabi berkatq "Orang-orang berpaling darinyq padatral dia mendekat."
An-Nasa'i berkatq "Dia dha'if."
Dia wafat tahl.lrn 279. Mizan Al I'fidal (l/345 dan 346), Ghayah An-Nihayah (tlt7l)

sefia Sy adzr at A dz- Dz ahab (A 20 D.
* Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsaqafi, dinilai dho'if oleh Ibnu Yunus. Mizan Al I'tidat
(2t643).
* Musabin Muhammad, yaitu Ibnu AthaAd-Dimyathi Al Baghawi Al Maqdasi.

An-Nasa' i berkata, "Dia tidak tsiqah."
Ad-Daraquthni berkatq 'Dia adalah matruk."
Ibnu Uddi berkatq "Dia mencuri hadits."
Mizan Al I'tidal (41219 dan220).
r82 As-suyuttri dalan At ltqanfi Ulum Al Qur'an(ild. 2, h. 189).
'- Ath-Thabari , Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an, jld. 3, Dar Al Ma'arif. H.

43.
r8a As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an$ld. 2, h. 189).
Muhammad bin Tsaur Ash-Shan'ani, yaitu Abu Abdullah Al Abid. Dia

meriwayatkan dari Umar, Ibnu Juraij, dan Yahya bin Al Ala'. Adapun yurg
meriwayatkan darinya adalah analarya" Abdul Jabbar, Fudhail bin lyadh, dan lainnya.
Dia dinilai tsiqah oleh Ahmad bin Mu'in dan An-Nasa'i. Dia wafat tahun 190 H.

Lihat T ahdzi b At-T ahdzi b (9 I 87).
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Ibnu Abbas. Akan tetapi yang berhubungan dengan dua surah

yaitu Al Baqarah dan Aali 'Imraan. Selain itu, diriwayatkan dari

Atha (yaitu Atha Al Kharasani). Dia tidak mendengarkan dari

Ibnu Abbas, maka dia munqathi' (terputus), kecuali Ibnu Juraij

menjelaskan bahwa dia adalah Atha bin Abi Rabah.

Utsman bin Atha'Al Kharasani meriwayatkan dari ayahnya, dari

Ibnu Abbas. Namun jalur ini lemah, karena ayahnya tidak mendengar

dari Ibnu Abbas.l85 Sebagaimana Musa bin Abdurrahman Ats-Tsaqafi

Ash-Shan'ani meriwayatkan dari jalur ini, dan diadha'if.

As-Suyuthi berkata dalam Ad-Dur Al Mantsur,ts6 "Di antara tafsir

yang dha'if lantaran dha'if-nya perawi tafsir adalah tafsir yang

dikumpulkan oleh Musa bin Abdurrahman Ats-Tsaqafi Ash-Shan'ani,

terdiri dari sekitar dua jilid dan disandarkan kepada Ibnu Juraij dari Atha',

dari Ibnu Abbas. Ibnu Hibban menghubungkan Musa ini kepada

pemalsuan hadits. Sedangkan yang meriwayatkan dari Musa adalah

Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsaqafi, orang yangdlw'if,"

"5 As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At Tafsir bi At'Ma'*ur (ld. 6, h. 423)
dan Ath-Thabari dari jalur ini dalam tafsirnya (ld. 3, h. 33).
* Atha' bin Abi Rabah Al Mal*i Al Qurasyi, tsiqah, dan sekelompok ulama mengutip
riwayatnya. Dia wafat tahun I 14 H. Biografinya terdapat dalam Ath-Thabaqat Al Kubra,
karya Ibnu Sa'ad (5/32t4) dan SWdzrat Adz- Dzahab (h. 148 dan 149).
* Atha' Al Kharasani, dia masih diperdebatkan. Ibnu Hibban memasukkanya dalam
daftar perawi yang dha'if. Al Bukhari juga menyebutkannya dalam daftar perawi yang
dha'if.

Abu Hatim berkata, "Diatsiqah dan dapat dijadikan hujjah."
Lihat Ath-Thabaqat Al Kubra (71102), Mimn Al I'tidol (3174), serla Syadzrat Adz-

Dzahab (l/192 dan 193).
re As-suynthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 2, h. 189).
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11. Jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas

Jalur ini tidak direstui. As-Suyuthi berkata,lsT ,,Ibnu Jarir dan

Ibnu Abu Hatim banyak meriwayatkan darinya. AI Aufi dha,if dm tidak
sampai pada tingkatan wahi. Barangkali At-Tirmidzi menilainya hasan.,,

Ath-Thabari dan Ibnu Abu Hatim banyak meriwayatkan jalur ini
dengan isnad ini: Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dia

berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas.r88.

12. Jalur Adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Ibnu AbbaslEe

Jalur ini tidak direstui, karena terputus. Adh-Dhahhak tidak
bertemu dengan Ibnu Abbas. Jika riwayat Basyar bin Imarah menyatu

kepadanya, dari Abu Rauq, darinya, maka riwayat itu dha,if lantaran

dha'if-nya Basyar.

Ibnu Jarir dan Abu Hatim banyak meriwayatkan tafsir dari jatur

ini.leo .

Di sana ada juga jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu

Abbas, dan jalur. ini lebih dha'if, karena Juwaibir sangat dha,if dan

matruk.Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim tidak meriwayatkan apa pun dari

"' As-Suyuthi dalarn Al ltqan fi tJlum At Qur'an (ild. 2, h. 189).
Al Aufi adalah Athiyyah bin Sa'ad bin Junadah Al Aufi Al Kufi, salah seorang

tabi'in terkenal, tetapi dia dha'if, mudallas. Ath-Thabaqat Al Kubra, karya Ibnu Sa'ad
(6/212 dar 2l3), At-Tariwt Al Kabir (4/7lB dn 9), Al Jarh wa At-Ta'dil (3111382 dan
383), serta Mizan Al I'tidal (31791280).

"t Ath-Thabari dalam Jami'At'Bayan'AnTakwit Ayi Al eur'an (ild. l, h.263)',
atsar no.305. Dikomentari oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam Hamisy Jami' Al Bayan.
Lihal Tafsir lbnu Abi Hatim (1ld.l, h. 44), abar no. 100.

'- Adh-Dhahhak addah Ibnu Muzatrim Al Hildi Abu Al Qasim, berstatus shadtq
(dapat dipercaya), namun banyak riwayatnya yang mursal. Dia wafat tatrun 102 atau 106
H. Lihat ArTarikh Al Kabir (2u333), Al Jarh wa At-Ta'dil (ut/455), dm Mizan Al
I'tidal (A325).

rs As-Suyuthi dalarn Al ltqanfi Utum Al Qur'an(ild. 2, h. 189).

TAFSIRIBNUABBAS AA



jalur ini. Adapun yang meriwayatkan dari jalur ini adalah Ibnu

Mardawaih dan Abu Asy-syaikh Ibnu Hibban.rer

13. Jalur Muqatil bin Sulaiman, dari Ibnu Abbas

Imam Asy-Syaf i berkata,le2 "Manusia memiliki kelemahan

dalam tafsir."

Di tempat lain, kita mendapatkan pendapat yang berbeda

dengannya, yan9 disebutkan oleh As-Suyuthi, "Muqatil, semoga Allah

membunuhnya."

As-Suyuthi memaparkan alasannya dengan berkata,le3 "Imam

Asy-Syaf i mengatakan itu karena dia dikenal dengan perkataannya yang

menyatakan bahwa Tuhan memiliki bentuk."

Adapun yang meriwayatkan tafsir Muqatil ini darinya adalah Abu

Ishmah Nuh bin Abi Maryam Al Jami, dan mereka menghubungkannya

kepada kedustaan. Al Hakam bin Hudzail juga meriwayatkannya dari

Muqatil, dan dia dha'if, akan tetapi keadaannya lebih baik daripada Abu

Ishmah.lea

As-suyuthi berkata,les "Al Kalabi lebih mengutamakannya dari

Muqatil, karena Muqatil termasuk golongan penolak."

"t lbid,2, h. lt9.
'n Adz-Dzahabi dalam lufizan Al I'tidal (41173) dan Ibnu Khalikan dalun Wafiyyah

Al A'yor(4567).
Muqatil adalah Abu Al Hasan Muqatil bin Sulaiman Al Azdi Al Kharasani Al

Mufassir. Riwayatrya diragukan. Dia wafat tatrun 150 H. Syadzrat Adz-Dzahab (11227).
rs As-suyuthi dalalr. Ad-Dtr Al Mantsur (61423).

's As-suynthi dalam Al Itqanfi Ulun At Qar'an (Arcr.
"5 lbid.,2lrgg.
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14. Jalur Muhammad bin As-Sa'ib Al Kalabi, dari Abu shalih, dari
Ibnu Abbas

Jalur ini merupakan jalur yang paling lemah, dari Ibnu Abbas.

Jika digabungkan kepada riwayat Muhammad bin Marwan As-suddi
Ash-Shaghir, maka ia adalah silsilah dusta. Ats-Tsa'labi dan Al wahidi
banyak meriwayatkannya.

Ibnu Addi berkata dalam Al Kamil, "AI Kalabi memiliki beberapa

hadits yang baik, terutama dari Abu Shalih, dan dia dikenal dalam tafsir.
Tidak ada seorang pun yang memilik tafsir lebih panjang dan lebih
mencakup darinya."le6

As-Suyuthi berkata dalam Ad-Dur Al Mantsur,teT ee61 Kalabi
diduga dusta, dan dia telah sakit. Ketika sakit, dia berkata kepada para

sahabatrya, 'Setiap yang aku ceritakan kepada kalian dari Abu Shalih

adalah dusta. Sekalipun Al Kalabi dikenal dha'if bahkan paling dha,if,
namun tafsirnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Marwan As-Suddi
Ash-Shaghir, dan Muhammad bin Marwan meriwayatkan sepertinya.

Namun yang Iebih dha'iflagi adalatr Shalih bin Muhammad At-Tirmidzi.
Di antara perawi tsiqah yang meriwayatkan tafsir dari Al Kalabi adalah

SuSan Ats-Tsauri dan Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan,.,,

ooo

'* Ibid.
Al Kalabi adalatr Muhammad bin As-sa'ib bin Basyar, Abu An-Nadhr Al Kalabi,

dari ulama Kufatr. Abu Hatim berkatq "orang-orang sepakat untuk meninggBlkan
haditsnyq dan ia tidak mendapatkan perhatian. Lihat biografinya dalam Ath-Thabaqat Al
Kubra (61349), Al Jarh wa At-Ta'dil (3/ll27ll' 31270 dan 2lt), serta Mizan At i'ttdal
(3/556 dan 559).

re As-Suyuthi dalarn Ad-Dtr Al Mantswfi At-Talsir bi At Ma,tsur(ld. 6, h. 423).
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Tafsir Tanwir Al Miqbas yang Dihubungkan kepada Ibnu
Abbas

Abu Thahir Muhammad bin Ya'kub Al Fairuz Abbadi Asy-

Syaf i, penulis Al Qamus Al Muhith, mengunpulkan tafsir yang diberi

judul Tarwir Al Miqbas min Tafsir lbni Abbas.re8 Tafsir ini dimulai dari

surah Al Faatihah dan ditutup dengan surah An-Naas. Pada tafsir

basmalah, dia meriwayatkannya dengan sanad berikut: Dari Ibnu Abbas,

Abdullah Ats-Tsiqah bin Al Ma'mun Al Harawi mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu

Abdullah Mahmud bin Muhammad Ar-Razi mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Ammar bin Abdul Majid Al Harawi mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Ali bin Ishaq As-Samarqandi mengabarkan kepada

kami dari Muhammad bin Marwan, dari Al Kalabi, dari Abu Shalih, dari

Ibnu Abbas.

Sedangkan ketika menafsirkan suratr Al Baqarah, dia

menghubungkan isnad-nya kepada Abdullah bin Mubarak, dia berkata:

Ali bin Ishaq As-samarqandi menceritakan kepada kami dari Muhammad

bin Marwan, dari Al Kalabi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas.

Kemudian hampir di setiap surah setelah itu, dia berkata, "Dan

dengan isnad-nya dari Ibnu Abbas." Dari sini jelas bagi kita bahwa yang

diriwayatkannya dari Ibnu Abbas dalam buku ini datang dari jalur

Muhammad bin Marwan (As-Suddi Ash-shaghir), dari Muhammad bin

As-Sa'ib Al Kalabi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas' Sebelumnya telah

dijelaskan bahwa jalur Al Kalabi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas,

termasuk jalur yang paling lemah.

Dari penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa tafsir yang

dikumpulkan oleh Muhammad bin Ya'qub Al Fairuz Abbadi ini tidak

tet Lihat Tafsir Tamtir Al Miqbas, Dar AI Anwar Al Muhammadiyah li At-Thaba'
wa An-Nasyr, Kairo.

t

I
i

t

i
I

t
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shahih dan tidak dapat dijadikan rujukan lantaran ke-dha'if-an perawinya.

Tidak ada yang lebih menunjukkan hal itu, kecuali yang kita lihat dari

adanya pertentangan yang jelas antara riwayat-riwayat yang dihubungkan

kepada Ibnu Abbas dalam tafsir ini dengan apa yang diriwayatkan

darinya dengan jalur yang shahih, terutama jalur Ali bin Abu Thalhah

dari Ibnu Abbas. Walaupun demikian, tafsir yang dihubungkan kepada

Ibnu Abbas ini tidak sedikit pun kehilangan nilai ilmiahnya secara umum.

Akan tetapi yang tidak bernilai adalah dihubungkannya tafsir ini kepada

Ibnu Abbas.re

ooo

t'Muhammad Husein A&-Dzatrabi dalan At-Tafsir wa Al Mufassirtn $ld.l, h. 82,
164, dan 165).
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Pendahuluan

Metode Pentaqhiq dalam Mengumpulkan Riwayat-Riwayat
Ali bin Abu Thalhah

A. Ketiadaan referensi-referensi yang secara khusus memuat

hadits dari Ali bin Abu Thalhah, atau yang terdapat dalam tafsirnya, telah

membuat saya secara terpaksa mengumpulkan semua riwayat yang

datang dari jalurnya dalam beberapa buku ralslr bil ma'tsur, Sunan, dan

buku-buku lainnya. Riwayat-riwayat terpenting banyak tersebar di

berbagai referensi lama, dan saya telah meringkasnya serta menulisnya

dalam tabel, dengan menyebutkan nama surah dan nomor ayat. Jika

riwayat yang sama dinyatakan dalam sumber lain, maka saya

menunjukkannya setelah mencocokkan kedua naskah tersebut, dan

memberitahukan perbedaannya pada catatan kakinya.

Saya konsisten dengan beberapa syarat berikut ini dalam

membukukan riwayat-riwayat tersebut:

l. Mendatrulukan atsarmusnaddaripadayangbukan musnad.

2. Apabila saya tidak mendapatkan atsar m*rnad, mak'a saya

mengutip atsar yang bukan musnad.

3. Saya menjelaskan perbedaan antara beberapa riwayat pada

catatan kaki.

4. Saya berusaha men-takhrii secara sempurna semua sumber

pengumpulan atsor, dengan tetap memperhatikan urutan

tahunnya.

Adapun referensi-referensi terpenting yang saya pergunakan

dalam mengumpulkan riwayat-riwayat ini adalatr:
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1. Shahih Al Bukhari. karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin

Ismail Al Bukhari, wafat pada tahun 256H.

Shahih Muslim, karya Imam Abu Al Husein Muslim bin Al
Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi, wafat pada tahun 261H.

Ansab Al Asyraf, karya Abu Al Abbas Ahmad bin Yahya bin

Jabir Al Baladzuri, wafat pada tahun 269 H.

Jami' Al Bryan 'An Takwil Ayi Al Qtr'an, karya Abu Ja'far

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, wafat pada tahun 310 H.

Tarikh Ar-Rusul wa Al lululuk, karya Abu Ja'far Muhammad bin

Jarir Ath-Thabari.

An-Nasikh wa Al Marcukh, karya Abu Ja'far An-Nuhhas

(Muhammad bin Ahmad bin Ismail Ash-Shaffar), wafat pada

tahun 338 H.

Al Qath'wa Al I'tinaf, karya Abu Ja'far An-Nuhhas, wafat pada

tahun 338 H.

Asy-Syari'ah, karya Abu Bakar Muhammad bin Al Husein AI
Ajiri, wafat pada tahun 360 H.

Tohrim An-Nmd wa AsySyathranji wa Al Malahi, karya Abu

Bakar Muhammad Al Husein Al Ajiri, wafat pada tahun 360 H.

Ad-Du'a', karya Abu Al Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-

Thabrani (26f360IO.

At-TaubiHr wa At-Tanbih, Y,arya Al Hafizh bin Abdullah bin

Muhammad bin Ja'far bin Hayyan, Abu Asy-Syaikh, wafat pada

tahun 369 H.

Tarikh Jurjan, karya Abu Al Qasim, Hamzah bin Yusuf As-

Sahrni, wafat pada tahun 427 H.

10.

11.

t2.
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13. Al Muktafo fi Al Waq1fi wa Al lbtida', karya Abu Amru Utsman

bin Sa'id Ad-Dani Al Andalusi, wafat pada tatrun 444H-

14. As-Sunan Al Kubra, karya Abu Bakar Ahmad bin Al Husein Al

Baihaqi, wafat pada tahun 458 H.

15. Al Ba'tsuwa An-N*rytr, karya Abu Bakar Ahmad bin Al Husein

Al Baihaqi, wafat pada tahun 458 H.

15. Al Asma'wa Ash-Shifot,karya Abu Bakar Ahmad bin Al Husein

Al Baihaqi, wafat pada tahun 458 H.

17. Adzab Al Qabri wa su'al Al Malalcain, karya Abu Bakar Ahmad

bin Al Husein Al Baihaqi, wafat pada tahun 458 H.

18. Dala'il An-Nubnvwahwa Ma'rifah Alm'ali Sluhib AsySyti'ah,

karya Abu Bakar Ahmad bin AI Husein Al Baihaqi, wafat pada

tatrun 458 H.

19. syt'ab Al Iman, karya Abu Bakar Ahmad bin Al Husein Al

Baihaqi, wafat pada tahun 458 H.

20. Al lqtiqad Ala Madztnb As-salaf Ahhts-sumah wa Al Joma'ah,

karya Ahmad bin Al Husein Al Bailnqi, wafat pada tahrm 458 H'

21. Asbab An-Nuanl Al Qtr'o4karya Abu Hasan Ali bin Atrmad Al

Wahidi, wafat pada tatlm 46E H.

22. Ma'alim At-Tanzil, karya Al Baghawi, Abu Mtrhammad Al

Husein bin Mas'ud Al Farra, wafat pada tahun 516 H'

23. Al Jami, ti Ahkam Al Qur'an, karya Abu Abdullatr Muhammad

bin Ahmad Al Anshari Al Qurttrubi, wafat pada tatrun 671H'

24. Tafsir Al Qtr'an Al Azhim, karya Abu Al Fida Ismail bin Katsir

Al Qurasyi, wafat Pada tahun 774H.

25. Fath Al Bari bi syarh shahih Al Buklwri, karya Al Hafizh Ahmad

bin Hajar Al Asqalani, wafat pada tahun 582 H-
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26.

27.

29.

30.

31.

32.

Al Kafr Asy-S\affi Tathrij Ahadits Al Kasysyaf, karya At Hafizh
Ahmad bin Hajar Al Asqalani, wafat pada tahun 852 H.

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsur, Jalaluddin
Abdurratrman bin Abu Bakar As-Suyuthi, wafat pada tahun 9l I
H.

Lubab An-Nuqul fr Asbab An-Nuanl, karya Jalaluddin

Abdurratrman bin Abu Bakar As-Suyuthi, wafat pada tatrun 9l I
H.

Al Itqan fi Uwn Al Qur'an, karya Jalaluddin Abdurratrman bin
Abu Bakar As-Suyuthi, wafat pada tahun 9l I H.

Mu'tarak Al Aqran fi I'jaz Al Qrtr'an, karya Jalaluddin
Abdunahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, wafat pada tatrun 9l l
H.

Irsyad As-Sari li Syarh Shahih Al But:hari, karya Ahmad bin
Muhammad bin Abu Bakar Al Qasthalani, wafat pada tahun 9l I
H.

Fath Al Qadir, karya Muhammad bin Abi bin Muhammad Asy-
Syaukani, wafat pada tahrm 1250 H.

Selain itu, ada juga buku-buku lain dan manuskrip yang mengutip
dari tafsir Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, namun saya tidak
mudah mendapatkannya, baik karena masih tertatran di dalam kumpulan
manuskrip, maupun karena hilang. Tafsir tersebut antara lain:

l. Tafsir Ibnu Abu Hatim Ar-Razi,2oo wafat pada tahun 327 H.

2. Tafsir Abu Asy-syaikh Al Ashbatrani, wafat pada tahun 369 H.

e tcrakhir loli dicctak dengan tat stc Dt. Ahnad Abdul Imari Az-Zahruri, l40g H.
Mddabah Dar Madinah, Dr Thaibatr Riyadh, dan Dar Ibnu Al ealyim di rhmmam.
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3. Tafsir Abu Bakar bin Mardawaih (Ahmad bin Musa Al

Ashbahani), wafat pada tahun 410 H.

B. Setelah riwayat-riwayat ini dikumpulkan, dibagi menjadi dua

bagian:

l. Satu bagian dinyatakan dengan sanod-nya kepada Ali bin Abu

Thalhatr, dari Ibnu Abbas RA, seperti riwayat-riwayat yang

dinyatakan oleh Ath-Thabari dan Al Baladzuri, Abu Ja'far An-

Nuhhas, Al Ajiri, As-Sahmi, Ath-Thabrani, Abu Amru Ad-Dani,

Al Baihaqi, dan Abu Asy-syaikh Al Hafizh AMullah bin

Muhammad bin Ja'far dalam mushannaf mereka. Saya telah men-

tahqiq riwayat-riwayat ini setelah dikumpulkan dari buku-buku

ini, disertai biografi isnad-isnad-nya dan taHtrii'nya.

2. Satu bagian yang dinyatakan secara mu'allafor dengan isnad-

nya, atau penulisnya menghubungkannya kepada mereka yang

mengutip darinya, seperti riwayat-riw ayat yang dinyatakan dalam

Tafsir lbnu Katsir, Shahih Al BuWtmi, Ad'Dw Al Mantsur karya

As-Suyuthi, dan yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani

dalam Fath Al Bari sertaAl Qasthalani dalam Irsyad As'Sari.

Saya juga telah menyesuaikan riwayat-riwayat ini, yang

berhubungan dengan riwayat-riw ayat yang dinyatakan dengan isnad'nya,

karena tsiqah-nya, dan menetapkan adanya tambahan atau kekurangan

yang ada di dalamnya.

Al Bukhari menyatakan beberapa pernyataan dalam shahihnya,

kitab tafsir,2o2 tentarrg makna kosakata yang dihubungkan kepada Ibnu

2ot Mu'allag artinya yang dibuang dari permulaan isnad-nya satu atau lebih secara

berurutan, dan hadits itu dihubugkan kepada lebih dari jumlah pcrawi yang dibuang.

'* ... 1378 H. Shahih Al BukJtoi, pembahasan tentang tafsir, jld. 6, Kuttab Asy-

Sya'b.
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Abbas, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath At Bari
dan Al Qasthalani dalam lrsyad As-Sari, bahwa ia bersambung kepada

Ali bin Abu Thalhah.

Banyak juga dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum

Al Qur'an, dan dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim,'o3 dari ayahnya,

dari Abdullatr bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Dia juga banyak menyebutkan riwayat-riwayat
yang dinyatakan dari jalur Ali bin Abu Thalhah dalam Ad-Dur Al
Mantsur, serta dihubungkan oleh As-Suyuthi kepada Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Marawaih, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Asakir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu

Jarir, Al Baihaqi, Abu Ja'far An-Nuhhas, dan Abd bin Hamid, dari Ali,
dari Ibnu Abbas.

ooo

'03 Ibnu Abi Hatim adalatr Abdunahman bin Abu Hatim bin Idris bin Al Mundzir bin
Daud. Dia mendengar dari ayahnya, Ibnu warah, Abu Zar'ah, yunus bin Abdul A'lq
dan lainnya Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Asy-syaiktr bin Hibban
dan Khala'iq. Diantara karyanya adalah At-Tafsir Al Musnad dar At Jarh wa At-Ta'dil.
Dia wafat pada tahun 327 H. Lihat biografimya dalam Thobaqat Al Mufassirin, karya
As-Suyuthi (h. 62 dan 64).
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Bab Pertama

Scnad,S dnad yang Bersambtmg kepada
Ali bin Abu Thalhah

Allah telah memberikan kanrnia kepada umat Islam secara

khusus, terutama berupa sonad, yang merupakan suatu keistimewaan

besar bagi umat ini dan Sunnah yang ditegaskan.

Diriwayatkan dari Abdullatr bin Al Mubarak RA, dia berkata,

ulsnad (sanad) adalatr sebagian dad agama. Kalau bukan karena

isnad, niscaya siapa pun bisa mengatakan aPa saja yang

dikehendakinya."2o4

Perhatian kaum muslim pada masa awal menegaskan perlunya

sanad yang pada saat itu telah bersifat umum keberadaannya dalam

hadits, seperti untuk menetapkan hadits palsu, dusta, dan tadlis.

Mereka tidak mau menerima hadits kecuali yang dinyatakan

dengan sanad-nya. Mereka juga memilah dan memilih hadits yang

mereka riwayatkan, serta menetapkan derajat kejujuran para

perawinya.2o5

Pada saat itu telah ditulis tafsir'tafsir yang mengumpulkan hadits-

hadits Nabi SAW dan perkataan sahabat serta tabi'in dengan

menyebutkan isnad-nya, seperti Tafsir Suffan bin Uyainah dan Tafsir

Waqi' bin Al Janah. Tafsir Ali bin Abu Thalhah yang diriwayatkan dari

Abdullah bin Abbas merupakan salah satu tafsir yang diriwayatkan

,* Ibnu Ash-Shalah, lg74 M. Muqaddimah lbnu Ash-Shalah, Dar Al Kutub. H.

378,
iot Dr. Asy-syahhat zaglrlul, 1987. Naqd As-sanad wa Al Matn fi Al Hadits An'

Nabavi, cet. ke-I. H. 82 dan 93'
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dengan isnad-nya. Adapun jalur yang paling banyak darinya adalah

jalur Abdullatr bin Shalih dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, dan semua umat Islam meriwayatkannya.

Riwayat-riwayat Ali bin Abu Thalhah telah tersebar di dalam buku-buku,

tafsir, danmusnad.

Sementara itlu, sanad-sanad yang bersambung kepada Ali bin

Abu Thalhah dalam berbagai buku yaitu:

l. Sonad NBaladzuri (Ahmad bin Yahya) (w.289II).

Dinyatakan oleh Al Baladzuri dalam bukunya yang berjudul

Ansab Al Asyrdtr dari Bakar bin Al Haitsam, dari Abdullatr bin

Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

M Di-sanad ini dinyatakan daJran Ansab At Asyraf,karya Al Baladani (itd. l, h. 127

dan 177). Lihat dua arsa (no. 1052 dan I 134).
,.. AI Baladzuri adalatr Ahmad bin Yatrya bin Jabir bin Daud. Dia dilahirkan di
Baghdad pada dasawarsa pertarna dari abad ketiga. Dia merupakan pakar sejarah yang
paling terkenal pada abad ketiga Hijriyah. Di antara karyanya adialah Fuuh Al Buldan.
Dia wafat pada tahun 279 H.

Lihat biografinya dalam Al Fahrasat karya Ibnu An-Nadim O. 164), Al Bidayah wa
An-Nihayah karya Ibnu Katsir (l l/65 dan 66), serla Fawwah Al Wafiyt 0/155 dan 156).

* Abdullatr bin Shalih adalatr Abdullatr bin Shalih bin Muhammad Al Juhni.
Biografinya telatr disebutkan sebelumnya.
* Muawiyatr bin Shalih adalah Muawiyatr bin Shalih bin Hudair bin Utsman bin Sa'id
bin Sa'ad bin Fatr Al Hamshi. Biografinya telatr disebutkan sebelumnya.
* Ali bin Abi Thalhatr (ihat bab pertama).
.3. Abdullah bin Abbas adalatr tinta umat dan juru bahasa Al Qur'an. Dia dilatrirkan tiga
tahun sebelum Hijratr. Dia wafat di Thaif dalam usia 7l tahun. Lihat biografinya dalam
Ath-Thabaqat Al Kubra karya Ibnu Sa'ad (2/119), Tmilh Al Baghdad karya Al Baghdadi
(lll73 dn 175), Siyar A'lam An-Nubala karya Adz-Dzahabi (31224 dn 241), Ghayah
An-Nihayah karya Al la?ziri (11426), Tahdzib At-Tahdzib (51276 dan 279), Al Ishabah
karya Ibnu Hajar (1414), dan Syadzrat Adz-Dzahab (1175).
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Sanad lain dinyatakan dalam buku yang sama, dari Bakar bin Al

Haitsam, dari Abu Al Hakam Ash-Shan'ani, dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.207

2. Sanad-sanad Ath-Thabari: Abu Ja'far Muhammad bin Jarirf0t

Q24 - 310 H).

Tafsir Ath-Thabari (Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an)

dianggap sebagai sumber terbesar yang banyak mengutip riwayat dari

Ali bin Abu Thalhatr. Sebagiannya telah dinyatakan dalam bukunya

yang berjud ul Tarikh Ar-Rusul wa Al Muluk.2@

Adapun dua sanad yang sangat terkenal dalam tafsirnya dan

banyak dikutip adalah:

a. Diriwayatkan dari jalur Al Mutsanna bin Ibrahim,2lo dari

Abdullah bin shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.

b. Diriwayatkan dari jalur Ali bin Daud,2rr dari Abdullah bin shalih,

dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

M Sanad ini dinyatakan dalan Ansab Al Asyraf\tl2g). Lihat tafsir surah Yaasiin'

Abu Al Hakam Ash-Shan'ani, saya tidak mendapatkan sumber rujukannya."-;6s;tllTh;b*i 
ua*n eLu la'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Karir. Dia

memiliki banyak karya, diantal anya Tafsir Al Qur'an. Dia latrir pada awal lahan 224 H,

dan wafat padatahun 310 H.-- 
Biografinya terdapat dalan Al Fahrasat karya Ibnu- AlNadiS G. 326 dan 327),

f*ifnit Bighdad ()trcz aan fi1), Thabaqat AsvSvaf ivan !! xulr.a (31120)' Mizan

i ii;dd etig1), ridzkirah Al Hifazh (2lil1), Ghoyah An-Nihowh karya As-Suyrthi

(h. 95 dan 97),diSyatuat Adz-Dzahab karya Ibnu Al Imad (21260)'' 
'* Lihat kedua atsar (no. 14 dan 481).

"t Al-MG-na Uin ibratrim adalatr Al Mutsanna bin Ibrahim Al Amili. Guru Ath-

Thabari banyak meriwayatkan darinya dalam tafsir dan tarikhnya---Ar 
eti 6in paud Uin y.riO At-Tu*i.i, Abu Al Hasan bin Abu Sulaiman Al

Baghdadi Al Adimi. Dia mendengar dari Adim bin Abu lyas, Abdullah bin Shalih,

Nriaim bin Hammad, dan yang lainnya. Adapun yang mendengar darinya adalah Ibnu

ita".iurr, Ath-Thabari, iUnu etu 
-ea-Dunya, 

dan lainnya. Ibnu Hajar berkata "Dia shaduq
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Ada juga sanad lain yang tidak terkenal dalam Tafsir Ath'

Thabari, yaitu:

a. Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Utsman As-Sahmi, dari

Abdullah bin Shalih, dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu

Thalhatr, dari Ibnu Abbas.2l2

b. Diriwayatkan dari jalur Nashr bin Ali, dari Abdul A'la, dari

Daud bin Abu Hind, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.2l3

c. Diriwayatkan dari Ishaq bin Syatrin, dari Khalid bin Abdullah,

dari Daud bin Abi Hind, dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu

Abbas.2la

(dapat dipercaya) dan termasuk sebelas perawi yang diperhitungkan. Dia wafat pada

tahtn 27 2. At-Tahdzib (7 1966) dm Taqmb At-Tahdzib (2136').
rtz Sanad ini dinyatakan dalarn Talsir Ath'Thaboi (l/95), atsn rno. ll7, (l/98),

atsfi no.l23. Lihat Tafsir Ath-Thabari, tahqiq Mahmud Muhammad syakir, Yahya bin

Utsman As-Satrmi. Dia wafat pada tahun 238 H. Sand ni tidak terkenal dalam

tafsimyg dan tidak ada yang dinyatakan dari jalur ini selain riwayat-riwayat dalam suralt

Al Qamar dan Al Mu'minuun.
.3. Nashi bin Ali adalatr Nashr bin Ali bin Nashr bin Ali bin Shatrban Al Jatrdhami, guru

Ath-Tahabari, dan dia dikenal rrigalr. Riwayatrya dikutip oleh penulis buku yang enam.

Ibnu Hajar berkatg "Dia kokoh." Dia wafat pada tahun 250 H. At-Teikh Al Kabir
(4t2no6).
.3. Abdul A'la adalatr Abu Muhammad bin Abdul A'la bin Muhammad bin Syarahil As-

Sami. (As-Sami bukan dari bani Samatr bin Lu'ay) Al Bashri, salah seorang ulama

hadits. Dia mendengar dari Husein Ath-Thawil. Dia tsiqah dan tidak apa-apa Ibnu

Nashiruddin berkat4 'lDia sha&tq (dapat dipcrcaya) dan kokoh. Akan tetapi dia dinilai
lematr oleh Ibnu Sa'ad dalan Ath-Tlabaqot.Dia wafat pada tatrun 189 H. At-Tqrikh Al
Kabir (3lll73), Twil,;h (ltsman bin Sa'id Ad'Doini (h. 183). Al Jwh wa At-Ta'dil

Qfinl), Mizan Al I'tidal Y,arya Adz-Dzatrabi (A$D, Tahdzib At'Tahdzib (6/96)' dan

SYa&at Adz- Dzahab (l 1324).

"3 Daud bin Abi Hind adalatr Dinar bin Adzafir Al Bashri, Al Faqih. Dia

mcriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Al Aliyah. Dia seorang mufti bagi

penduduk Bashrah. Dia wafat pada tahun 139 H atau l4l H. At-Toril:h Al Kabir
(2l2l2ll), Al Jarh wa At-Ta'diil (ll2l4ll), Toikh Utsman bin Sa'id (h. 104)' Thabaqat

Al lutufassirin karya Ad-Daudi (l/159), dan Syadzrat Adz'Dzalab (11208).
,tt Dia adalah Ishaq bin Syatrin bin Al Harts Abu Basyar Abu Imran Al Wasithi. Al

Buktrari dan An-Nasa'i mengutip riwayatnya. Ibnu Hajar berkat4 'Dia shadtq (dapx
dipercaya).,' Dia wafat pada tahun 250 H. Lihat biografinya dalam Taqrib At-Tahdzib,

karya Ibnu Hajar (l/215).
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d.

e.

Diriwayatkan dari jalur Al Mutsanna, dari Abdul A'la, dari Daud

bin Abi Hind, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.2rs

Diriwayatkan dari jalur Al Mutsanna, dari Ishaq bin

Abdunahman bin Hammad, dari Al Faraj bin Fadhdhalah, dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.2r6

3. Sanad Abu Ja'far An-Nuhhas"'(w.33S II).

Abu Ja'far An-Nuhhas menyebutkan riwayat-riwayatnya

dalam dua bukunya, yaitu An-Nasikhwa Al Marcukh danAl Qath'wa Al

* Khalid bin Abdullah adslah Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman Al Maai.
Riwayatnya difutip oleh penulis buku hadits yang enam. Ibnu Hajar berkata, "Dia
tsiqah.- Dia wafat pada tahun 250 H. Lihat biografinya dalam Taqrib At-Tahdzib,karyt
Ibnu Hajar (ll2l5').

"5 Ibnu Al Mutsanna adalah Muhammad bin Al Mutsanna bin Ubaid Al Ghaznawi,

Abu Musa Al Bashri ti Hafi* Az-Zaman. Riwayatnya dikutip oleh penulis buku hadits

yang enam. Ibnu Hajar berkata" 'Dia tsiqah dan kokoh." Dia wafat pada tahun 252 H.

Litrit Uiogrannya dalam ll Jrh wa At-Ta'dil (4lll95), Mizan Al I'tidal @nq, Tahdzib

At-Tahdzib (9 I 425), dan Tdqrib At-Tahdzib (2D04}
€. Abdul A'la, telah dijelaskan biografinya sebelumnya.

* Daud bin Hind, telatr dijelaskan biografinya sebelumnya
,,6 Sanad ini dinyatakan dalan Tafsir Ath-Thaboi old. 12, h. 129) dan tafsir surah

Yuusufayat 49.
I Al Mutsannq telah dijelaskan biografinya sebelumnya.

* Ishaq, saya tidalc mendapatkan rujukannya.
* Abdunatrman bin Hammad bin Syu'aib Abu Salamatr Al Anbari Al Bashri. Dia

meriwayatkan dari Ats-Tsauri, Ibnu Aun, Hammad bin Masnhur, dan lainnya.

Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Al Bukhad dan Ya'qub bin Susan. Abu

?at'ahberkatC'Tidak apa-apa." Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." Disebutkan oleh

Ibnu Hibban dalan Ats-Tsiqat.Diawafat pada tahun 212H. Tahdzib At-Tahdzib (61164).

* Faraj bin Fadhdhalah, dia dipanggil dengan sebutan Abu Fadhdhalatr. Dia berasal

dari Hamsh. Dia datang ke Baghdad dan pernah menjadi direktur Baitul Maal pada masa

awal pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ibnu Sa'ad berkata dalarn Ath-Thabaqat,
,Dia-dha'if haditsnya." utsman bin sa'id Ad-Darimi berkatq dari Yatrya bin Mu'in,
'Dia tidak apa-apa." Al Buktrari berkata" "Haditsnya munkar." At-Tqikh Al Kabir
(4131134), Al Jqh wa At-Ta'dil (312/85), Ath-Thabaqat Al Kubra Qn!72), ToiH,
(lsman bin Sa'id (h.l9l), dan Mizan Al I'tidal (31344\.

"' Abu Ja'far An-Nuhhas adalatr Muhammad bin Ahmad Ismail Ash-Shaffar. Dia

masih dipertimbangkan oleh Ibnu Al Anbari. Dia memiliki banyak karya. Dia telah

meriwayitkan dari Al Aktrfasy Ash-shaghir dan lainnyq serta dari An-Nasa'i. Dia wafat

pada tatrun 338 H. Lihat biogralinya dalam Syadzrat Adz-Dzahab (21246), Wafiyyah Al
A'yan (1199), dan Kasyf Azh-Zhunun (11420).

TAFSIRIBNUABBASAA



I'tinaf, dari Ali bin Abu Thalhah dengan sanad-nya, dan disandarkan

kepadanya.

Dari Bakar bin Sahal Ad-Dimyathi, dari Abdullatr bin Shalih,

dari'Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.2l8

4. Sanad-sanad Abu Bakar Muhammad bin Al Husein At Ajiri2re (w.

360 rr).

AI Ajiri meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dari jalur tiga

yang bersambung kepadanya dalam dua bukunya, yaitu Asy-Syari'ah

dan Tahrim An-Nard wa As-Sathranii wa Al Malahi. Sanad'sanad ini
adalah:

a. Diriwayatkan dari Abu Bakar Umar bin Sa'id Al Qarathisi, dari

Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi, dari Abdullah bin Shalih, dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.2o

ztt snnad ini terkenal dalam dua bukunya, dimulai dari bukunya yang berjudul,{z-
Nasilh wa Al Mansulih (h. 5) dan Al Qath'u (h. 90). Diriwayatkan dari jalur 35 perawi

dalan An-NasiHt wa Al Mansulch, dan 15 riwayat dalam ll Qath' wa Al I'tinaf,
sekalipun tidak disebutkan namanya pada sebagiannya.
* Bakar bin Shala adalatr Abu Bakar bin Satral Ad-Dimyathi. Dia seorang muhaddits,
dan mendengar dari Abdullah bin Yusuf At-Tunis serta suatu kelompok. Dia wafat pada

tatrun 178. Sanad laiwryatelah dijelaskan biografinya sebelumnya.

''' Al Aliri adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Al Husein bin Abdullatr Al Ajiri.
Asalnya adalatr Ajir di sebelah Barat Baghdad. Dia seorang muhaddits (pakar hadits)
yang tsiqah,juga faqih yang bermadztrab Syafi'i. Dia menulis sejumlah buku tentang

hadits dan fikih. Dia wafat pada tahun 360 H. Lihat Biografinya dalam Tarikh Baghdad
(A2$), Al Bidayah wa An-Nihayah (lll270), Thaboqat AsySyaf iyahkarya As-Subki
(A$q,dan Al lltafiyyat (/617 dan 618).

n0 
Sanad ni disebutkan dalam AsySyari'ah (h.6,lO2, dan ,$49).

{. Abu Bakar bin Sa'id Al Qarathisi, saya tidak mendapatkannya.
* Ahmad bin Manshur adalah Abu Bakar Ahmad bin Manshur bin Sayyar Al Baghdadi
Ar-Ramadi. Ibnu Hajar berkata, "Dia tsiqah, hafizh. Namtn Abu Daud mencelanya
karena pendapatnya dalam penghentian bacaan dalam Al Qur'an." Ibnu Nashiruddin
berkatq "Dia hafizh dan dijadikan sandaran." Dia wafat pada tahun 265 H. Al Jarh wa
At-Ta'dil (llll78), Tahdzib At-Tahdzib (l/83), dan Syadrat Adz-Dzahab (44r.
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Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Daud, dari Ya'qub bin

Suffan, dari Abu Shalih Abdullah bin Shalih, dari Muawiyatr bin

Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.22r

Dinyatakan dari Abu Abdullah Ja'far bin Idris Al Qazwaini, dari

Hamawaih bin Yunus, dari Ja'far bin Muhammad bin Fudhail,

dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.222

5. Sanod Ath-Thabrani: Abu Al Qasim Sulaiman bin Ahmad Q60 -

360 rr).

Dia menyebutkannya dalam bukunya yang berjudul Ad-Dtn',
dari Bakar bin Satral Ad-Dimyathi, dari Abdullatr bin Shalih, dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Abdullah bin

Abbas.23

6. SanadAbu Asy-syaikh:224 Abdulah bin Muhammad bin Ja'far bin

Ilalyan.

Dt Sanad inidisebutkan ddan AsySyui'ah (h. 77).
S Abu Abdullah Ja'far bin Idris, saya tidak mendapatkannya.
I Hamawaih bin Yunus, sayatidak mendapatkannya.
.3. Ja'far bin Muhammad bin Fudhail, Abu Al Fadhl Ar-Ras'anii. At-Tirmidzi mengutip
riwayatrya. Ibnu Hajar berkata, *Shaduq (dapat dipercaya) dan hafizh." Taqrib At-
Tahdzib (21t32).

- Ath-Thabrani adalatr Abu Al Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Lakhmi.
Dia dilahirkan pada tahun 260 H. Dia seorang muhaddits yang tsrqah. Dia memiliki
banyak karya. Dia wafat pada tahun 360 H di Ashfahan. Lihat biografinya dalur Al
llafiyyat karya Ibnu Khalkan (h. 269), Tadzkirah Al Hufiazh O. 912 dan 913), Mizan Al
I'tidal (11408), sefta Sya&at Adz-Dzahab (3130).

23 Sanad ini disebutkan dilarn Kitab Ad-Duaa' (Jld.2,h. 1263;jilid 3, h. 1497,
1498, 1505, 1507, 1509, 1519, 1520, 1521,1522,1527,1528,1531, dan 1532). Para
biografi sanad-nya telah dijelaskan sebelumnya.

'n Abu Asy-syaikh adalatr Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hayyan Al
Ashbahani. Dia dipanggil Abu Muhammad. Dia mendengar dari Ibrahim bin Sa'dan dan
Ibnu Abi Ashim. Ibnu Mardawaih berkata, 'Dia tsiqah ma'mun, dan banyak menulis
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Dia wafat pada tahun 369 H. Abu Asy-Syaikh menyebutkannya

dalam bukunya yang berjudul At-Taubikh wa AtTanbih, dari Abu Bakar

bin Ya'qub, dari Ahmad bin Manshur, dari Abdullah bin Shalih, dari

Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.zs

7. Sanad Abu At Qasim bin Yusuf As-Sahmi $. Al H).'u

Dia meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah dalam bukunya yang

berjudul Torikh Jurjan, dari Ahmad bin Uddi Al Hafizh, dari Musa bin

Ja'far, dari Ya'qub bin SuSan, dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah

bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Abdullah bin Abbas.u

8. ^Sazad Abu Amru Ad-Dani: Utsman bin Sa'id Ad-Dani Al
Andalusi22t 1w. al n;.

tafsir serta buku-buku lainnya." A&-Dzahabi berkatq "Iu{uhaddits Ashbatran termasuk
ularna-" Dia wafat pada tatrun 369 H.* Sanad inidiiry*alon drJran At-TaubiWt wa At-Tanbih (h. Szdan 107).
.3. Abu Balor bin Yakqub, tidak saya dapatkan.
* Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi, biografinyatelatr disebutkan sebelumnya.
* Abdullah bin Shalih, biografinyatelatr disebutkan sebelumnya"
* Ali bin Abi Thalhah, biografinyatelatr disebutkan sebelumnya
* Abdullah bin Abbas, biografinya telatr disebutkan sebelumnya.

'' Abu Al Qasim Hamzah bin Yusuf As-Satrmi, penulis Torikh Jurjan Dia wafat
pada talrun 427 H. Mu'jam Al Buldan, karya Yaqut Al Hamudi, Tadzkirah Al Hufiazh
karya Adz-Dzahabi (3/272), dan Syadrat Adz-Dzahab (3D31).

o' Sorod ini dinyatakan dalarrr- TariWt Jurjan (h. 46?), a*ar nomor 933. Perawiny4
Ahmad bin Uddi, adalah Abu Ahmad Abdullah bin Uddi bin Abdullah Al Jurjani bin
Qaththan. Dia dilahirkan di Jurjan pada tahun 277 H. Dia meriwayatkan dari An-Nasa'i,
Ali bin Sa'id Ar-Razi, dan lainnya. Dia wafat pada tahun 365 H. Tadzkirah Al Huffazh
(3ne4).
* Musa bin Ja'far adalah Abu Imran Musa bin Ja'far Al Farisi. Dia meriwayatkan dari
Ya'qub bin Suffan. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al Ismaili
dan Abu Ahmad bin Uddi. Toilch Jurjan karya As-Sahmi (h. 468).

't Abu Amnr Ad-Dani adalatr Utsman bin Sa'id bin Utsman bin Umar, Abu Amru
Al Umawi Al Qurthubi Ad-Dani, salah seorang lmam qira'at di Andalusia. Dia wafat
pada tahun 444 H. Adz-Dzahabi dalaro Tadzkirah Al Huffazh (ld. 3, h. 299),Ibnu Al
Juzari dalam Ghayah An-Nihayah (ld. l, h. 504), dan Adh-Dhabbi dalam Baghyah Al
Muhamis (h.399).
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Dia meriwayatkan satu riwaya(2e dari Ali bin Abu Thalhah

dalam bukunya yang berjudul Al Muktafo fi Al Waqfi wa Al lbtida',

dengan sanad-nya, dia berkata: Al Khaqani Khalaf bin Ibrahim

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Muhammad Al

Makki menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu LJbaidatr menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami

dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

9. Sanad-sonadAbu Bakar Ahmad bh Al Husein Al Baihaqi (w. 45E

H).-
Dia banyak menyebutkan riwayat dari Ali bin Abu Thalhatr

dalam berbagai buku yang dikarangnya. Adapun riwayatnya, dinyatakan

dari dua jalur berilut ini:

4 Riwayat ini disebutkan dalarn Al Muhafa (h. 406 dan 407), tafsir surah An-Nuur
ayat 41.
I Khalaf bin Ibratrim bin Muhammad bin Ja'far bin Hamdan bin Khaqan, Abu Al
Qasim, muqri da;i Mesir, dan Ad-Dani membacakan kepadanya. Dia wafat pada tahun

402}J.Ibnu Al Jazari dalam ll Ghayah fild. l, h. 271).
.3. Ahmad bin Muhammad, Abu Bakar, muqri. Adapun yang meriwayatlmn darinya

adalalr Khalaf bin Ibratrim. Dia wafat pada tatrun 343 H. Ibnu Al Jazari dalam Al Ghcyah
(ld. l,h. l15dan549).
* Ali bin Abdul Aziz Abu Al Hasan muqri Baghdad, pemah di Makkah. Dia
meriwayatkan dari Abu Ubaid. Dia wafat pada tahun 287 H.Ibnu Al Jazari dalan Al
Ghayah (ild. 1, h.459).
* AI Qasim bin Salam, Abu Ubaid, muqri (pakar qira'at) dan muhaddits (pakar hadits),

faqilC dan pakar batrasa Dia meriwayatkan dari Al Kasa'i. Dia wafat pada tahun 224 H.

Ibnu Al Jazari dalan Al Ghayah (ld. l, h. 459).

'o Al Baihaqi adalatr Abu Bakar Ahmad bin Al Husein bin Ali. Dia dilatrirkan di
Khasrujar di desa Batriq Naisapore, tahun 384 H. Dia memiliki banyak karya tulis,
seperti ls-Sznan Al Kubra wa Ash-Shughra dan Dala'il An-Nubntah wa Al Ba'tsu wa

An-Nusyur. Di antara syaikhnya addah Al Hakim An-Naisaburi dan Abdunahman As-
Sullami. Adapun yang meriwayatkan darinya sangatlah banyak. Muridnya yang paling

terkenal adalatr Abu Abdullah Muhammad bin Al Fadhl dan Abu Muhammad Abdul
Jabbar bin Muhammad. Dia wafat pada tahun 458 H. Tadzkirah Al Huffazh karya Adz-
Dzahabi (3tll32 dan 1133), Al Bidayah wa An'Nihayah, karya Ibnu Katsir (1194),

Thabaqat AsySyaf iyah, karya As-Subki (4/8), Syadrat Adz'Dzahab (31304), Mu'iam Al
Buldan karya Yaquut (A346), dan llafiyyah Al A'yan (1175).
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a. Diriwayatkan dari Imam Abu Utsman, dari Abu Thahir bin

Khuzaimah, dari Muhammad bin Hamdun bin Khalid bin Yazid,

dari Abu Harun bin Ismail, dari Abdullatr bin Shalih, dari

Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu

Abbas.23l

Diriwayatlcan dari Abu 7al<aria bin Abu Ishaq, dari Abu Al

Hasan Ath-Thara'ifi, dari Utsman bin Sa'id, dari Abdullah bin

Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.a2

at Sanad ini disebutkan ddan Al Asma'va Asbshifat (h. 3ll, 342,355, dan 437).
Adapun perawi satud-nya adalah:
a Abu Utsman adalah lsmail bin Abdunahman bin Ahmad bin Ismail An-Naisaburi

Ash-Shabuni. Dia meriwayatkan dari Abu Thatrir Ibnu Khuzaimah, Abu Sa'id bin
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, dan banyak ulama lainnya. Adapun
yang meriwayatkan darinya adalah Al Baihaqi dan lainnya. Dia wafat pada tahun 449

H. As-Siyor (17172 dan 574), Al Bidayah wa An-Nihoyah QA?6), Sior A'lam An-
Nubala (ll/158), Thabaqat AsySyaf iyah karya As-Subki (41271), Thabaqat Al
Mufassirin karya As-Suyuthi (h. 36) dan Slndrat Adz-Dzahab (3/385).

b. Abu Thatrir bin Khuzaimah adalah Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad bin
Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, cucu Imam Muhammad bin Ishaq bin
Khuzaimah An-Naisaburi. Dia mendcngar darinya dan mendengar dari Abu Al
Abbas Al Banaj Ahmad bin Muhammad Al Masarjisi dan tingkatannya. Dia wafat
pada talrun 387 H. Mizan Al I'tidal @D) dan SW A'lam An-Nubala' O0ln0).

c. Muhammad bin Hamdun bin Khalid bin Yazid adalah Abu Bakar Muhammad bin
Hamdun bin Khalid An-Naisaburi. Dia dinilai tsiqah oleh Al Hakim. Dia
meriwayatkan dari Adz-Dzuhali, Isa bin Ahmad, dan Ar-Rabi' Al Muradi. Adapun
yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Shalih bin Hani dan Abu Ali Al
Hafizh. Dia wafat pada tahun 320 H. Syabat Adz-Dzahab (A2E6).

d. Abu Harun bin Ismail adalah Ismail bin Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al
Jabraini Asy-Syami. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Shalih. Ibnu Hibban
berkata, "Dia mencuri hadits dan tidak benar untuk dijadikan hujiah." Al Mainthin
karya Ibnu Hibban (l/130 dan l3l) serta Mizan Al l\idol On47).
"' Sanad ini disebutkan dalam ls-Sznan Al Kubra, Al Ba'lsu wa An-Nurynr, Al

Iqtiqad, Al Asma'wo Ash-Shifut, Syt'ab Al Iman, Dala'il An-Nubuvah, dut Adzab Al
Qabri va Su'al Al Malofuin.Peruwi sanad-nya adalah:
a. Abu Z-al<aia bin Abu Ishaq Yatrya bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya An-

Naisaburi. Dia adalatr syaikh yang tsiqah dN baik. Dia tidak pematr meriwayatkan
hadit kecuali aslinya berada di tangannya. Dia bermaddtab Syafi'i. At-Tadzkiroh
(3/l 058), As-Siyar (17 1295) dm Syadrat Adz-Dzahab (31202).

b. Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi adalah Abu Muhammad Ahmad bin Abdus Ath-
Thara'ifi. Dia wafat pada tahun 346 H. Tarikh Al Baghdad (A372) dan Syo&at Adz-
Dzahab (21372).

b.
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10. sanadAl Baghawi. Dia adalah Abu Muhammmad Al Husein bin

Mas'ud Al FarraB3 (w.516II).

Al Baghawi menyebutkannya dalam tafsirnya yang berjudul

Ma'alim At-Tanzil, dari Abu Ishaq, dari Abu Muhammad bin Abdullah

bin Hamid, dari Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdu Ath'

Thara,ifi, dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dari Abdullah bin

Shalih, dari Muawiyatr bin shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

ooo

Beberapa sonadytngbersambung kepada Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas

l. Al Baladzuri, dari Bakar bin Al Haitsam, dari Abdullah bin

Shalih, dari Muawiyatr bin shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas.

2. Al Baladzuri, dari BalGr bin Al Haitsam, dari Abu Al Hakam

Ash-shan'ani, dari Muawiyah bin shalih, dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.

c. utsman bin sa'id adalah Abu Sa'id utsman bin sa'id Ad-Darimi. Dia mendengar

dari Ahmad bin Hanbal, Yatrya bin Muin, dan lainnyq dari tingkatan ini.

sekelompok ulama telatr meriwayatkan darinya. Dia wafirt padl {!un 284 H. Lihat

biogrannJya dalan Tarilh Ad-Dimasyq (ll/145) Siya. A'la-m An'N_u-bala' (901147),

foirAroL At Huffazh Ql6Zl,622),'il Bidryah va An-NihWh-(l.ll69), Thabaqa!

AsySyaf iyar karrya es-Subli @sl), dan syo&at Adz-Dzahab (afiq. Biografi

perawi sanad luwryatclatr dijelaskan sebelumnya'
E pi"-.aa"r, svait<tr Imam uutryi As-Sunnah, Abu Muhammad Al Husein bin

Mas'ud Asy-Syafi,i. Mufassir dan penulis banyak karya tulis. Litr{uigrannya dallm

iini"n )t )'yon karya Ibnu firAt* Olt77), Tadzkrah Al !!trazh karya Adz'

ii;friu (4tsz), Siyar A'iam An-Nubala' karyaAdz-Dzatrabi (191439), sertaThabaqat Al

Mufassirinkarya As-Suyuthi (h. 12 dan l3).
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3. Ath-Thabari, dari Al Mutsanna bin Ibrahim, dari Abdullatr bin

Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas.

Ath-Thabari, dari Ali bin Daud, dari Abdullatr bin Shalih, dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabari, dari Yahya bin Utsman, dari Abdullatr bin Shalih,

dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

Ath-Thabari, dari Ishaq bin Syahin, dari Khalid bin Abdullah,

dari Daud bin Abu Hind, dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabari, dari Al Mutsanna, dari Abdul A'la, dari Daud bin

Abu Hind, dari AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabari, dari Ishaq, dari Abdurrahman bin Hammad, dari Al
Faraj bin Fadhdhalah, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Abu Ja'far An-Nuhhas, dari Bakar bin Sahal Ad-Dimyathi, dari

Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Ajiri, dari Abu Bakar Umar bin Sa'id Al Qarathisi, dari

Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi, dari Abdullah bin Shalih, dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Ajiri, dari Bakar bin Abi Daud, dari Ya'qub bin Suffan, dari

Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Ajiri, dari Abu Abdullah bin Idris Al Qazwaini, dari

Hamawaih bin Yusnus, dari Ja'far bin Muhammad bin Fudhail,

dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

ll.

12.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ath-Thabrani, dad Bakar bin Satral Ad-Dimyathi, dari Abdullah

bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas.

Abu Asy-syaikh Al Ashabahani, dari Abu Bakar bin Ya'qub, dari

Ahmad bin Manshur, dari Abdullatr bin Shalih, dari Muawiyah

bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Sahmi, dari Ahmad bin Uddi, dari Musa bin Jakfar, dari

Ya'qub bin Suffan, dari Abdullatr bin Shalih, dari Muawiyah bin

Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Abu Amru Ad-Dani, dari Al Khaqani Khalaf bin Ibrahim, dari

Ahmad bin Muhammad Al Makki, dari Ali bin Abdul Aziz, dari

Abu Ubaid, dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi, dari Imam Abu Utsman, dari Abu Thahir bin

Khuzaimah, dari Muhammad bin Hamdun bin l(llalid bin Yazid,

dari Abu Harun bin Ismail, dari Abdullah bin Shalih, dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi, dari Abu Zakariyabin Abu Ishaq, dari Abu Al Hasan

Ath-Thara'ifi, dari Utsman bin Sa'id, dari Abdullatr bin Shalih,

dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

Al Baghawi, dari Abu Ishaq, dari Abu Muhammad bin Abdullah

bin Hamid, dari Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Idrus

Ath-Thara'ifi, dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dari Abdullah

bin shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas.

ooo
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Bab Kedua
Lembaran Ali bin Abi Thalhah dalam

Tafsir Al Qur'an Al IGtim

Tafsir Surah Al Baqarah

[lt Firman Allah Ta'ala, fli *Alylaam miim."234

Ibnu Abbas berkata, "Ia adalah sumpah yang dengannya Allah

bersumpah, merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah."235

[2f Firman Allah Ta'ala, ';,tii"Merekayang beriman."236

Diaberkata,,*YushaddiquunQllereY'ayangmempercayai)."237

'oQr.Al Baqaratr (2): l.
' '' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimyq dalam Jami' Al Boyan 'An

takwil Ayi Al Qur'an (ild. l, h. 207\ dengan sanad-nya, dia berkata: Yatrya bin Utsman
bin Shalih As-satrmi menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. l, h. 57) dari
jalur Ali bin Abu Thalhatl, dari Ibnu Abbas. As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'
Tafsir bi Al Ma'tsur.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. l, h. 22') dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu
Mardawaih, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: Alif Laom Miim, Alif Laam Miin Shaad
Alif l-aan Raa, Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad Thaolaa, Tlwasiinmiim, Thaasiin, Shaad,

flaamiim, Qaaf Nuun. Dia berkata, "Itu merupakan sumpah yang dengannya Allah
bersumpah. Itu juga merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah."

"o qs. Al Baqarah (2): 2.
a7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi

Al Qur'an (ild. l, h. 234,235), dengan sanad yang sama dengat atsar sebelumnya.

* Dinyatakan oleh Ibnu Kagir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. l, h. 52) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: Laa yu'minuun, yang berarti:
Laa yu s haddi quun "Met eka tidak memper cay ai."
* Demikian dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an (ild' 2, h.

6).
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[3f Firman Allah Ta' ala, lr;7i'iiiiUi; " Dan menatkahkan seb agian

rezeki yang Kami omtgerahkan kcpoda mereka.'o38

Dia berkata ,"7A<atdari harta met€ka."23e

[4f Firman Allah ra'ata,{ .i;$ P{fr3:r1'.1 4;tt7:, liKoil -iL

6j.S-"sesungguhnya orang-orang kafir, sama saia bagi mereka, fumu

beri peringatan atm tidakkamu beri peringatan, mereka tidak juga akan

beriman.'240

Dia berkata, "Rasulullah SAW berusaha agar semua manusia

beriman dan mengikutinya kepada petunjuk. Allah lalu memberitahukan

beliau bahwa tidak beriman kecuali orang yang telah mendapatkan

kebahagiaan dali Allah pada penyebutan pertama, dan tidak sesat kecuali

orang yang telah mendapatkan kesengsaraan dari Allah pada penyebutan

pertama."24l

't qs. Al Baqarah (2): 3.
Be Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya' Jami' Al Bayn 'An Talcwil Ayi

Al Qur'ot (ild. l, h.243) dengan sanad-nya. Dia berkata: Al Mutsanna menccritakan

kepadaku, dia berkata: AMullatr bin Shalih menceritalcan kepada karni dari Muawiyah,
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso uni.

A Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Talsir Al Qur'an Al Azhim (ild. l, h. 65) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'oo qs. AI Baqaratr (2): 6.
2or Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tah+il Ayi Al Qar'an

(ld. l, h. 252\ dengan sanad-nya, dia berkata: Al Musanna bin Ibrahim menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ibnu Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsor mi.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al Asma' wa Ash Shifat (h. 104), dengan

sanad-nyq dia berkata: Abu Zakariya Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman
bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami

dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsarini.
* Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. l, h.28,29), dan dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim.

Juga Ath-Thabrani dalam Al Kabir fi As-Sunnah. Serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu
Abbas.
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[5f Firman Allah Ta'ala, $7 *r$ A uDalam hati mereka ada

penyokit.'aa2

Dia berkata, "Atau keraguan."243

[6f Firman Atlah Ta'ala, irtl'3-"Terombang-ambing. "2aa

Dia berkata, "Yatamaaduan @ergoyang-goyang)."245

[7] Firman Alrah ra'ata, d;Y L5a11jj. $('i];i "iti ,F i#a
lrr$-J #f A;f$ Ar1,'il ,fi"Perumpamaan mereka adatah

seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi

sekelilingnya, Allah hilangkan .cahaya 
(yong menyinari) mereka, dan

membiarkan merelca dalam kcgelapan, mereka tidak dapat melihat."2a6

Dia berkata, "Ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh

Allah untuk orang-orang munafik, bahwa mereka berbangga dengan

Islam, lalu mereka dinikahi oleh kaum muslim untuk mendapatkan

warisan dan bagian dari harta rampasan perang. Ketika mereka

meninggal dunia, Allah menghilangkan kebanggaan itu, sebagaimana

Allah menghilangkan cahaya dari pemilik api."'n'

" qs. Al Baqarah (2): lo.
u3 Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath At Bali bi Syarh Shahih Al

BaHtari, pembahasan tentang tafsir (jld. 7, h. 1l) dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas.* qs. Al Baqaratr (2):15.

245 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. l, h. 310) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr
bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu rni.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'an (Jld. 2, h. 6) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'ou 
qs. Al Baqarah (2): 17.

247 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi At Qur'an
fild. l, h. 321) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atsar ini.
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[st Firman Allah ro'olo, ',rt$. S #f O '{i; "Dan membiarkan

mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat.'aaB

Dia berkata, "Membiarkan mereka dalam siksa jika mereka

mati."249

[9f Firman Allah To'ala, 6i*j1 i6*'&-n "Mereka tuli, bisu, dan

buta, malra tidaHah mereka akan kcmbali (ke ialan yang benm).'250

Dia berkata, "Mereka tidak mendengar petunjuk, tidak melihat,

dan tidak memahaminya."2sl

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. l, h.8l) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.3. Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

old. l, h. 32) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu Hatim. As-
Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur, Ash-Shabuni dalam Al
Mi'atain, dari Ibnu Abbas, dan dia menyebutkannya dalam Mu'tarak Al Aqranfi Al I'iaz
Al Qur'an (ld. l, h. 446), dia berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan lainnya

dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'ot qs. Al Baqaratr (2): 17.
2oe Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qtt'an

(ld. l, h. 321) dengan sanadyangsama dengan atsar sebelumnyq serta dengan lafadt:f
adzabin (dalam siksaan).
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. l, h. 82) dari
jalur Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.
ofo Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

old. l, h. 32) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ash-

Shabuni dalam Al Mi'atain, dari Ibnu Abbas. Disebutkan pula dalam Mu'tuaq Al Aqran

fi I'jaz Al Qur'an old. l, h. 466) dengan lafatu: fi adzabin (dalam siksaan). Serta

dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim dan lainnya, dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas.

"o qs. Al Baqaratr (2): 18.

'5r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an
(ld. l, h. 33 I ) dengan sanad yang sama dengan arrar sebelwnnya.
.:. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. l, h. 82) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan juga oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 1, h. 32) dandihubungkan kepada Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, serta

Ash-Shabuni, dari Ibnu Abbas.
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[10f Firman Allah To'ala, #{ f "Atau seperti (orang'orang yang

llS "Hanptr-hampir kilat itu

ditimpa) huj an lebat.' 252

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Almatho(Huj*)."t'

[11f Firman Allah Ta'ala, t*:,1fr;'ti
me nyamb o pe n gl i hat an mer eka.' a 5 I

Dia berkata, "Hampir saja Dzat Yang Menurunkan Al Qur'an

menunjukkan aurat orang-orang munafik."255

[12f Firman Allah Ta'ala, *.'t;., it 't"11& 
*Setiap kali kilat itu

menyinmi mereka, mereka berialan di bmtah sittu itu.'256

Dia berkata,..Setiap kali orang munafik mendapatkan keuntungan

dari Islam, mereka tetap dalam keadaan itu, dan jika Islam ditimpa

musibah, mereka berdiri untuk kembali kepada kekufuran, seperti Firman

Arhh ra,ataberikut ini, 49iifi 3 {,,13't5W it^'r;-;- o,6,v)
'Dan di anttra mamtsia ada orang yang ment'embah Allah dengan

& qs. Al Baqarah Q):19.,t, iiriwayatian ot"t etn-fn"Uari datam Jami' Al Bayan 'An Takvil Ayi Al Qur'an
(ld. l, h. 334j dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

&rkata: Abu- Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas' Kemudian

disebutkan atsarni.
.} Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 1, i. lZy, dan dia menamba6kan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

ftatim, aan esn-SnOuni dalam Al Mi'atain, dari Ibnu Abbas. Dinyatakan pula olelnya

Jalam'jrd. t,h.32, dan dihubungkan kepada Abd bin Hamid serta Abu Ya'la dalam

^rr*i-nyu, 
serta Abu Asy-syaikh dalam Al 'tJzhmah dari beberapa jalur, dari Ibnu

Abbas.* 
Qs. Al Baqarah (2):20.,t iinr"t"t- otetr ttnu Katsir dalam Tafsir At Qur'an At Azhim old. l, h. 83) dad

jalur Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.-.3 
Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

old. l, h. 32) dan dia menambatrkan hubungannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir,

ibnu Abu Hatim, dan Ash-Shabuni, dari Ibnu Abbas.
6 qs. Al Baqaratr (2):20.
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berada di tepi, maka jika memperoleh kcbaiikan, tetaplah ia dalam

kcadaan itu.'d'7 (Qs. Al Hajj [22J: I l)

[13f Firman Allah Ta'ola, ffrfi {;i-W. ;flj "oo, untuk mereka di

dalamnya ada istri-istri yang suci."258

257 Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. l, h. E3) dari
jalur Ali, dari Ibnu Abbas. Dinyatakan juga oleh As-Suytrthi dalan Ad-Dr Al Mantsurfi
At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. I, h. 32) dan dihubungkan kepada lbnu Jarir, Ibnu Al
Mun&ir,Ibnu Abu Hatim, dan Ash:Shabuni dari Ibnu Abbas.

* Atsar no. 10, I l, dan 12 dinyatakan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An

Talwil Ayi Al Qur'an (ild. l, h. 349) dan dia meriwayatkannya dengan sanad-nyu Dia

berkata: Al Mutsanna menceritakan kepada kami tentang arsar ittt, dia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan

kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkatq " j3l'5; ,#, f
"Atau seperti (orang-orang yng ditimpa) hujan lebat dari langit. " maksudnya adalatt

hujan, dan ini merupakan perumpamaan dalam Al Qur'an."
Diaberkatq * blL li. 'Disertai gelap gulita')'

Dia berkata, "Cobaan."

Mengenai Urj "guruh' dia berkata" "Dalam hat itu terdapat sesuatu )4ang

menakutkan."

Mengenai ?ij"krlat" dalam aya! W".1 ffi-'&frllq *Hampir-hampir kitat ita

menyambar penglihatm merelca. ", dia berkata, "Hampir saja Dzat Yang Menurunkan Al

Qur'an menunjukkan aurat orang'orang munafik."

Mengenai *'r3,, ai 4i1-Vk "setiap hati kilat itu menyinri mereka, mereka

berjalan di bavah sino itu.", dia berkata, "Setiap kali orang-orang munafik

mendapatkan keuntungan dari Islam, mereka tetap dalam keadaan itu, dan jika Islam

ditimpa musibah, mereka berdiri untuk kembali kepada kekufuran."

Dia berkatao "Firman-Ny4 VS # '*\ f'V'Dan bilo gelap menimpa mereka,

merekaberhenti',samasepertir,r.*-Nyu,'i,iJSrfufSi,{?;t-.i'31'f5; *Ft"t
iajii it:5 'j itfi',;-$:6tiai # .**, e 1ii 4 'fifl u 'Dan di anrtra

manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; naka iika
memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam luadaan iru, dan iika ia ditimpa oleh suatu

bencana, berbaliWah ia ke belakang. Rugilah ia di &tnia dan di aHtirat. Yang demihian

iu adalah kerugianyang nyata'. " (Qs. Al Hajj [22]: ll)
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Mu'taraq Al Aqranfi Al I'jaz Al Qur'an (ild. l,
h. 465) dan dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim dan yang lainnyq dari jalur Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"t qs. Al Baqaratr (2):20.
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Dia berkata, "suci dari kotoran dan penyakit."re

[r4] Firman Allah ra'ata, i; rli',*rg'€i;+fii1$ lyt;fi\i
't ..:; * Dan Dia berkctrcndak (menciptakan) langrt, lalu diiadikan-Nya

t:uiut, t*gt! Dan Dia Maho Mengetalwi segala resuatu."260

Dia berkata, "sebagaimana Allatr menyebutkan penciptaan bumi

sebelum penciptaan langit, kemudian Dia menyebutkan langit sebelum

bumi. Hal itu karena Allah telah mencipfiakan bumi dengan kehidupannya

tanpa membentangkannya sebelum langit, kernudian berkehendak

menciptakan langit, dan Dia menciptakannya tujuh langit. Kemudian Dia

membentangkan bumi setelah itu. Itulah malma firman-Nya, 3:; ft{V
-li{t i$, "Da, bumi sesudah itu dihamporkan'Nyo."'o' (QS. An

Naazi'aat [79]: 30)

[15f Firman Allah Ta'alo, '#..1;r,f, ;l;uDan Dia Maha Mengetalwi

segala sesuatu'Q62

re Diriwayatkan olch Ath-Thabari dalam Jami' Al Balun 'An Tahv.il Ayi Al @'qr
6td. l, h. 395) dc,lrgan sarud-nya, dia bcrkda: Al Mutsarura bin Ibrahim mcnocritalon
kcpada }ami, dia bcrlrata: Abdultah bin Shdih mcnccritdur kcpada kami, dia bcttata:
tvtuarriyah bin Shalih mcnceritakan kcpada katni doi Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu
Abbas. Kcmudiao disebutkan atss ini.
+ Dinydaton oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al ,4zhim (ild. l, h. 9l) dari
jahn Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
+ Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Talsir bi Al Ma'tsu
$ld. l, h. 39) dan dia menambatrkan hubungannya kepada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al
Mun&ir, dari Ibnu Abbas. Dinyatakan pula dalam Al Itqanfi Uum Al Qar'an (ld. 2' h.

6) dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
- Q". lt Baqarah l2l:29.
26r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Taluil Ayi Al Qur'an

(td. l, h. 437) dengan sanrra,dyangsama dengan atsar sebelumnya.

a Diriwayatkan pula dalam Tqilrt Ar-Rasul va Al lrtulk (tld.l, h. 48) dengan sqtad-
nya, dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami,.dia berkata; Muawiyatr menceritalcan kepadalru dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan otso ini.
n2 qs. Al Baqarah (2):29.
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Dia berkata, "Yang Maha Mengetahui dan telah sempurna

pengetatruan-Ny". "'u'

[16f Firman Allah Ta'ala, fili'dii 61 iislsesungguhnya Engkaulah

Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."2il

Dia berkata, "'pgi, yaitu Yang Maha Mengetahui, adalah yang

telalr sempurna pengetahuunnya, dar. i.silfyaitu Yang Maha Bijaksana,

adalah yang telah sempurna sikap bijaksananya."26s

[t7f Firman Allah ra'ala, '6:gi'{'$$z$1i $t;t',!i!i r5!1)e *oon

dirilranlah shalot, tunaikanlah zakat, dm rukulah bersama orang-orang

yangruku."26

Dia berkata, "Yakni zakat karena taat kepada Allah dan

ikhlas."257

63 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jmi' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an
(ld. I, h. 438) dengm sanad yang sama dengan aettr no. 13.

a Diriwayatlcan juga oleh Al Baihaqi dalam Al Asma' wa AshShifat (h. 78) dengan
sanad-nya, dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'ad menceritakan kepada
kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepadakami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali
bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.* qs. Al Baqarah (2'):32.

'u' Diriwawayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Tohvil Ayi Al
Qar'an (ld. l, h. 675) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadalcu tcntangnya, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atsor ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalun Al Asma' wa Ash-Shifat (h. 78) dengan sanad-
nya, dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan
Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
.3. Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalarn Fath Al Qadir 0ld. l, h. 65, 66) dan
dihubungkan kepada Ibnu Jarir.

'* qs. Al Baqaratr Q): a3.
267 Dinyatakan dalarnTafsir Al Qur'an Al Azhin (1ld.l, h. 120) dari jalur Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[t8l Firman Allah Ta'ola, &t:;ti j; if ,;t#(ils"oo, sesungguhrrya

yang demiHan itu sungguh berat, kccuali bagi orang-orang yang

khusyt.'afi

Dia berkatq "Yakni orang-orang yang percaya dengan apa yang

ditunrnkan oleh Allah."26e

[t9f Firman Alhh ra'ata, **; irit4 f.Sii a;'*Dan poda yang

demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dori hkanmu. '270

Dia berlota,'tlikmat.'?!

[20f Firman Allah ra'ala, {}AV'l;il'&({i3 "orn Kami turunkan

kcpadanu'marrna' dan'salwa'.' D72

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Salwa adalah burung yang

menyerupai burung puyuh.''73

- Qs. Al Baqaratr (D: a5.u Diriwayakan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Tokwil Ayi Al Qur'an
Cld. 2, h. 16) dagan sanad yang sama dengan alsar no. 16.
.& Disebutkan oleh As-suyuthi ddarn Ad-Dur Al Mantstrfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.
l, h. 68) dan dia mcnanrbalrkan hubungannya kepada lbnu Abu Hdim dari Ibnu Abbas.

Juga dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 6) dui jaftn Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas.

"o Qs. Al Baqarah (\: a9.
27r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayot 'An Takvil Ayi Al Qar'an

$ld. l, h. 48) dengan sanad yangsama dengan atsu no. 16.
o$ Dinyaakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syarh Shohih Al
Buhhri, pembahasan tentang tafsir (ild. 8, h. 14), dan dia be*ata, "Diriwayatkan oleh

Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."
mqs.ABaqarah Q):57.
'u Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qrr'u Al Azhim (ild. l, h. 138)

dengan lafaztr: As-solwa: Burung yang menyerupai burung puyuh, dan mereka

memalcannya. Dia juga menyatakannya dengan riwayat lain (ild. l, h. 134) dari jalur Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Al manna diturunkan kepada mereka di

atas pohon-pohon. Mereka lalu memakannya sesuka hatinya."
* Dinyatakan juga oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalun Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
Bufitari, pembahasan tentang tafsir (ild. 8, h. l4), dan dia berkatq "Diriwayatkan oleh

Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsar fi AtTafsir bi Al Ma'*ur
(jtd. l, h. 70) dan dia menambatrkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu

Abbas.

TAFSIRIBNUABBASAA



[21] Firman Allah Ta'ala, \i$;r q';r 6tri;[h: W"Sovw'
ma)nrry/a, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adavtya, dan bov'ang

merahnya,"27l

Dia berkata, "Firman-Nya, 6t 'bav'ang putihnyd adalah

gandum dan roti."275

[22f Firman Allah ra'ata, ie;',:lb aiAfrvL 0-$6 t],tr; 'u-Jli'itl,

$ At;LiSs;;,3:ry'ifl;i11tL*7{' ;St tA$ fi\'i;ti 6
@ C;i- ii "sesmgguhnya orang-orang muhnin, orang'orang

Yahudi, orang-orang Nasrani don orang-orang Shabiin, siapa saia di

antara mereka yang beno-benor beriman lnWdo AUalr, Hari Kemudian

don beranral shalih, mereka akmr merurima pahala dti Tuhan merelca,

tidok ada kckhonatiron terhadap mereka, dort tidok (pula) meereka

bersedih hati.'276

Dia berkata, *Allah SWT kemudian menurunkan setelah 
^i, ,i3

'u-r.rrll 'a ,?.$i O';t'4'i3.,|f 6 Pir ;b i8; "Baranssiap

mencari agama selain doi agama Islan, maka sekali'lcali tidaHah okan

diterima (agana iU) daripdanyo, dan dia di awirat termasuk orang-

orangyangr't gi.'d" (Qs. Aali'Imraan [3]: 85)

" Qs.ll Baqarah (2): 61.

't Disebutkan olch Ath-Thabari dalarn Jani' Al fuW, 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(jld. l, h. 128) dengan stud-nya. Dia bGdota: Ydrya bin utsmur Arsahmi
ienceritakan kepadalcu, dia berkata: Abdultah bin Shdih menccritalcan kepada kami, dia

berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kemudian disebutkan otso ini.
a Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'ot Al Azhiz (ild. l, h. 145) dan dia

menambahkan hubungan-Nya kepada Adh-Dhahhak serta lkrimah, dari Ibnu Abbas,

dengan redaksi: Alfuum adalah al hinthai (gandum).
.!. -Disebutkan juga oleh As-suyuthi dalamAl ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. I' h. 6) dari

ialur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi: Al fiintlwh (gandum).' 276 
Qs. Al Baqarah (2):62.

,7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

6ld. 3, h. 155) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

6erkata: ebu Shafh menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, kemudian disebutkan

atsar tni.
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[23f Firman Allah Ta'ala, A,t 1 il QrSJl6;i6.{"ndokmengetahui
At Kitab (Taurat), kccuali dongengan bohong belako.'478

Dia berlcata, " Illa ahaadiits (Kecuali dongeng trelakal."zze

[24f Firman Allah Ta'ala, i,:'-lJi l]ri
shalat dan tmaikanlah zakat.'ato

Dia berkata" "Menunaikan zakat karena taat kepada Allah dan

ikhlas.''81

[25f Firman Allah Ta'ala, $ngsuHati komi tertttup."2s2

"' Di" berkata, *Atauri ghitha' @alam keadaan tertutrp).''83

Ibnu Jarir mengomentarinya dengan berkata" "Atsw ini menunjukkan bahwa Ibnu

Abbas berpendapat bahwa Allatr telah menjanjikan surga kepada orang yang beramal

shalih, baik orang Yahudi, Nasrani, maupun orang shabi'iin, kelak di akhirat. Kemudian

hal itu dihapuskan dengan firman-Nyq '4'J3- tft6 *tl'$'6 63 'Barangsiapa

mencari agama selain dqi agama Islam, mafu sekali-lcali tidaHah akot diterima

(agama itu) dryirydanya'.n Lihat Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qt'm (ild' 2, h.

lss).
"t qs. Al Baqarah (2):78.
"'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

(ld. l, h.261\ dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atswini.
.:. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al An'an Al Azhim (ild. l, h. 167) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah.
t Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. l, h. 82) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas. Disebutkan pula olehnya dalan Al ltqanfi Uum Al Qur'an Qld.
l, h. 6) dari jalur Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas'

'o qs. Al Baqarah (2): 83.

"' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Tahvil Ayi Al Qtr'an
$1d.2, h. 298) dengan sanad yang sama dengan alsar sebelumnya lrsar semisalnya

disebutkan dalam alsar no. 17.

"'qs. Al Baqarah (2): 88.
2t' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalun Jami' Al Bayan 'An Tabwil Ayi Al Qur'an

(ld. 2, h. 326) dengan sanadyang sama dengan atsar no.23.
o.tl Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (ld. l, h. 176).

',!i,Ai t#; * Diriknntah
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[26f Firman Auah ra'ata, 3it3 ,rF J'p,6cJ3 iE JjY3*Dan
apd yang dinmtnkan lceWda dua orang malaikat di negeri Babil yaitu

Harut dan Marut."2Ea

Dia berkata, "Menceraikan antara seorang laki-laki dengan

istrinya."285

[27f Firman Allah Ta'ala, iiY. A.'{i U *Apa saia ayat yoq kami

nasakblcan."2M

Dia berlota, *Ayat apa saja yang kami ganti.'2r

[28f Firman Allah Ta,ala, til SluAtau Kamiiadihan (manuia) lupo

lccpadonya.'2N

Dia berkata, "Atau kami membiarkannya dan tidak

menggantinya."2se

S Riwayat lain dari jalur Ali bin Abu thalhah, dari Ibnu Abbas, dalam tafsir ayat ini,

dia berkatq "Mereka bcrkata, $Lq$'Hati kami tefiutup', atau tidak dapat memahami."
..1 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalurrr Al ltqanfi Uun Al Qw'on (ld. 2,h.6') dari jalur

Ali bin Abu Thalhdr, dari Ibnu Abbas.

'* Qs. Al Baqaratr (2):102.,t iirin""y"trt"r, oi"l, e1,-lrOari dalam Jani' Al BaWn 'An Talcwil Ayi Al Qtr'or
(ld. 2, h. 421) dengu sanod yang sama dengan atsar no,23-
.i. Disebutkan oleh As-Suyuttri dalam Ad-Dr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

0ld. l, h. 96) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.* qs. Al Baqaratr (2): 106.
2t' diriwayatkan oleh Ath-Thabari secara terpisatr dalun Jami' Al Bryan 'An Takvil

Ayi Al Qur'an (ild. 2, h. 473,476, dan 43l) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna

m"ncerit"kan kipadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'

Kemudian disebutkan atsu ini.
"t qs. Al Baqaratr (2): 105.

"e diriwayatkan oleh Ath-Thabari secara terpisah dalan Jami' Al Ba'yan 'An Tabvil

Ayi Al Qur'an (ild. 2, h. 473,476, dan 481) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna

men"eritakan kipadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'

Kemudian disebutkan atsar ini.
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[29f Firman Allah Ta'ala, l4t* 5W iA, nkuKanri datangkan yang

lebih baik daripadanya atau sebanding fungawtya.'ze0

Dia berkata, "Lebih baik bagimu dalam manfaatnya, serta lebih

sesuai bagimu.''el

[30f Firman Ailah ra,ata, JL {3'31$y $;l,{f,il'*- $lifuvii;ri
3-S ,;j *llata naalkanlah dan biarkanlah merelca, sampai Attah

mendatangkan perintah-Nya. Sesmgguhnya AUar, Maho Kuasa atas

segala sesrtatrt'292

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Dengan ayat ini diganti perintah

dat# firman Allah, 3i3't: L" g-#i ijfit'uota bmuhtah

orong-orang musyirikin di mana saja kmnu jumpai mereka'. (Qs. At-

" Qs. Al Baqarah (2): 106.
2er Diriwayatkan oleh Ath-Thabari secara terpisah dalan Jami' Al Bayan 'An Takwil

Ayi Al Qur'an (ild. 2, h. 473,476, dan48l) dcngan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dala Majmu'ah Al Asma'va Ash-Shifat (h. 298)
dengan sanad-nya, dia berkata: Ibnu Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Aztr-Zrara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada l€mi dari Muawiyah bin Shalih,
dari Ali bin Abu Thalhdt, dari Ibnu Abbas RA. Kemudian disebutkan atss im.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin secaraterpisah (jld. l,
h.2l4,2l5,daa2l7) dan dihubungkan kepada AIi bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.

* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. l, h. 104) dan menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu
Hatim.dari Ibnu Abbas. Dia juga menyebutkan atsar it:u dalan Al ltqanfi Ulum Al
Qur'en (ild.2, h. 7) dengan lafaztr: Maa Nansakh; nubaddil (mengganti), dan arsar no.

28 dengan lafaztr: Nunsihaa: Natruhtha laa nubaddil (Kami membiarkannya, tidak
menggantinya).

Al Qurthubi berkata dalan Al Jami' li Ahkan Al Qur'an [ld. l, h' 455): Apa yang

diriwayatkan dari Ibnu Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, "Au nunsihaa." Dia berkatq

"Natrufuha laa nubaddiluha (Kami membiarkannya, tidak menggantinya)." Jadi, tidak
shahih jika dikatakan, "Barangkali Ibnu Abbas berkata, 'Kami membiarkannya',
sehingga menjadi tidak kuat. Mayoritas pakar bahasa berpendapat bahwa makna kata

nabaha lafum aAalah taralrahaa (membiarkannya), yang berasal dari kata nasaa (1ika

membiarkannya).
2'qs. Al Baqaratr (2): 105.
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Taubah t9l: 5) Juga firman-Ny", ,-t'! 9't 1\ 6tj-1 O-$itXg
,j3 o_$1 '4 tfi $6i_$* rt;:;fi'fii%u 6i?_{i;$i
<ri*'fi * ;" Al Lf!, ';t 4'#J1 'Perangitah orans-orans

yang tidok beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada Hmi Kemudian

dan mereka tidak menghoantkan apa yang diharantkan oleh Allah Dan

Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (ogama

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kcpoda mereka,

sampai mereka membryw jiryah dengan ptfi sedang mereka dalam

keadaan fimduk'. (QS. At-Taubah l9l: 29) Ayat ini diganti dan orang-

orang musyrik dimaafl<an."2e3

[3lf Firman Allah ra'ata, fil 5l'-6'i tt "fr lY] Uie'afV i$t ;$
ry 'er| "Dan kcptnyaan Altahlah Timtt dan Barat, maka

kemanapun komu mengladap di situlah waiah Allah. Sesungguhnya

Allah Maho Ltns (rahmat-Nya) lagi Matw Mengetalrui."zea

Dia berkata, "Yang pertama kali dari ayat Al Qur'an adalah ayat

tentang kiblat. Hal ihr karena Rasulullah SAW ketika hfiratt ke Madinah,

yang mayoritas penduduknya beragama Yatrudi, memerintahkan untuk

menghadap Baitul Maqdis. Kaum Yatrudi merasa senang dengan hal itu.

Rasulullah SAW sendiri menghadap Baitul Maqdis selama sepuluh bulan

lebih, karena beliau menyukai kiblatnya Nabi Ibrahim AS. Rasulullatr

SAW kemudian berdoa dan menengadah ke langit, lalu Allah SWT

menurunkan firman-Nya, '-;li,;u'b'JE \gt a $.: ,4X g: X
2s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tafuil Ayi Al Qar'an

fild. 2, h. 503) dengan sanad yang sama dengan alsa sebelumnya.
a Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra (ild. 9, h. ll) dan Dala'il
An-Nubntwah (Jld. 2, h. 582) secara panjang dengan sanad yang sama dengan alsar
sebelumnya.
A Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Ta/sir Al Qur'an Al Azhim (ild. 1, h.221) dn
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. l, h. 107) dan menambatrkan hubungannya kepada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu
Mardawaih dari Ibnu Abbas.

"o qs. Al Baqarah (2): 106.
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';,b r$Fr13'; ;!Ku L:fii?x ),r;jl| $ 6t6 i:;'qr:;i
'Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, mola

sungguh Kami alran memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.

Palingkanlah mukamu kc arah Masjidil Haram. Dan di maru saja kamu

berada, palingkanlah mukomu kc arahnyal (Qs. Al Baqaratr pl: U$.
Orang-orang Yahudi kemudian meragukan akan hal itu, mereka berkata,

W l\qi.l i44# ;i$V'Apakah yang mematingkan mereka (ummat

Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dalrulu mereka telah berkiblat

kepadonyaT' Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, ;i ,,6

Z;:Jb '6-ryJi'Katakanlah, "Kelruryaan Allahlah Timw dan Barat".'

($s. er Baqarah l2l: A2)Allah SWT juga berfirman, Et i't|; ,:tt
$i'Ua*a kemanapttn knnu menghadap di situlahwajah Allah'.""'(Qr.

Al Baqarah [2]: I l5)

[32] Firman Allah Ta'ala, €,L q$|;,9 A$i W i$ *Dan (ingatlah),

futika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumptl bagi

manusia dan tempat yang aman."2e6

Dia berkata, 'Mereka kembali rmtuk berkumpul kepadanya."2'

2e5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qar'an
(ld. 2, h. 527) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsm tni.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalaur An-Nasikh wa Al MansuM (h. 13)

dengan sanad-nya, dari Bakar bin Sahal Ad-Dimyathi, dia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor ini dengan

sedikit perbedaan lafazh.

* Disebutkan oleh Al Wahidi dalarn Asbab An-Nuzul (h.26) dengan sedikit perbedaan

tafaztr, hingga firman-Ny4 'i;l{6 3Fi ;l S "Karakonlah, 'Kepunyaan Allahlah

Timur dan Borot'."
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Asbab An-Nunt, (h. 15 dan 16).
* Disebutkan juga oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. l, h. l4l dan 742), dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Abbas.

'* qs. Al Baqaratr Q):125.
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[33f Firman Allah Ta'ala, 'd9j
mengajarkan kcpada mereka Al Kitab

me nytc ikan mer e ka. "2 
e I

Dia berkata, *Yakni dengan ztkat, karena taat kepada Allah dan

ikhlas."2s

[34f Firman Allah ra'ata, 6"it A {r(6?+ t-AL S S
"Katakanlah, Tidak, melainkan (k'ani mengifuti) agama lbrahim yang

lunts. Dan bukantah dia (Ibrahim) dari golongan orang muryrik'- "3N

Dia berkata, "Firman-Nya, W dia berkata, '-Kata itu

berarti- Haaj an (Yang menyelamatkan)'."301

[35f Firman Allah Ta'ata, V:;;l; S .tt iJvT; b,O;t; 6P 
*uara iita

mereka beriman kcpada apa yong kamu telah beriman kepadanya,

sungguh mereka telah mendapot petunjuk,"3o2

2e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari ddam Jaml' Al Bryan 'An Tahvil Ayi Al Qur'ut
6ld. 3, h. 28) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menccritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menccritalon kepada kami, dia bed(&: Muawiyah bin
Shalih mcnceritakan kepadaku dari AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kernudian

discbutkan atsoini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafstr Al Qur'an Al Azhtn (ild. l, h.242)
dengan lafaztr: yatstubauna (mereka bertumpul) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu
Thalhah dari Ibnu Abbas.
.E Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. l, h. 242) datmenambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mun&ir serta Ibnu Abu
Hatim dari Ibnu Abbas. Dia menambafikan akhimya" "Kemudian mereka kembali."
Demikian yang dinyatakan dalarn Al ltqanfi Uun Al Qur'm Cld. 2, h. 7).

't qs. Al Baqarah (2):125.
2e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Ba'yan 'An Tatwil Ayi Al Qar'ot

(ld. 3, h. 88) dengan sanadyangsama dengan atsar sebelumnya.

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. l, h. 259) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, serta telah disebutkan dalam

duaatsar sebelumnya (no. 14 dan l7).
'* qs. Al Baqaratr (2): 135.
30r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarr Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

Cld. 3, h. 106) dengan sanad yang sama dengan sebelumnya (no. 32)'
* Dinyatalcan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. l, h. 145) dan menambahkan hubungannya kepada Ibnu Abu Hatim dari Ibnu
Abbas. Dinyatakan juga olehnya dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an Qld, 2,h. ?).

",Kll3 ;gtl( )l!\fij *oan

(Al Qur'an) dan hibnah serta
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Dia berkata, "Firman-Nya, lriii( S .* iit U Ui,gt; $$

dan yang seperti ini, maksudnya, Allah SWT mengabarkan batrwa

keimanan adalatr tali yang kokoh, dan Dia tidak menerima suatu amalan

kecuali dengannya, serta tidak diharaml<an surga kecuali bagi orang yang

meninggalkannya."303

[36f Firman Allah Ta'ala, i,;$i e {qihl 3E- "orang-orang yang

larang afulryn di antara marrusia akar, furkota. $a

Dia berkata, "Orang-s611g Yahudi."ss

[3fl Firman Allah Ta'ala, 'd;l{$ itFi ;$ $ "Kotokonloh,

'Kepunyaan Allahlah Timur dan Barat'.'n$

Dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW hijratr ke Madinah, yang

mayoritas penduduknya beragama Yahudi, Allah memerintahkan beliau

untuk menghadap Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi pun senang.

Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis selama sepuluh bulan

lebih. Beliau menyukai kiblat Nabi Ibrahim AS. Beliau lalu berdoa dan

menengadah ke langit, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, gi 3
';3i A $: ,lii 'sungguh Kami (sering) melihat mukamu

menengadah ke langit'. Orang-orang Yahudi merasa ragu akan hal itu,

maka mereka berl,ata, ti!6 13( ,if i*t ,; #S t7'Apaknh vang

memalingkan mereka (umat klan) dmi kiblatnya @aitul Maqdis) yang

'' Qs. Al Baqaratr (2):137.
,0, iiriwayatkan otLtr etn-fnaUari dalam Jami' At Bayan 'An Tqhwil Ayi Al Qar'an

(ld. 3, h. I 13) dengan suad yarrg sama dengan atsor no. 32'

'* Qr.Al Baqaratr (2): A2.
,ot iiriwayatkan otitr e1r-ttraUari dalam Jami' Al Bryan 'An Takwil Ayi lt @'y

$ld. 3, h. l30idengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

Serkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsarini.
'* Qr. Al Baqaratr (\: VL
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dahulu mereka telah berkiblat kepadonya?'Allah kemudian menurunkan

firman-Nya ,'Katakanlah, "Keptmyaan Allahlah Timw don Rarat"'307

[38f Firman Allah ra'ata, i F.*tW df r]i'^1A1luirii. (,j1'*-4

# & #- * 6iJl '$i"oon Kani tidak meniadikan kiblot vang

menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan ago lfutni mengetalrui (supaya

nyata) siapa yang mengihtti Raszl dan siap yang membelot"tsN

Dia berkata,..Agar Kami membedakan antara yang yakin dengan

yang ragu."3oe

30 Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnyq Jmti' Al Balnn 'An Tahvil Ayi

Al Qur'an (ild. 3, h. 138 dan 139) dengan sanad ymg sama dengan alsr scbelumnyq

serta telah disebutkan pada no. 3l.
.3. Diriwayatkan oleh Abu Al Qasim Hamz€h bin Yusuf As-Satmi dalarnToikhhrjan

(h. 468) dengan smad-nyao dia berkata: Abu Ahmad bin Uddi Al Hafizh mengabarkan

kepada kami, Musa bin Ja'far Abu Imrah Al Farisi menceritakan kepada kami di Jurian,

ya'qub bin Suryan menceritakan kepada kami, Abdultatr bin Shalih mcnceritakan

kcpada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dad Ali bin Abu Thalhah'

dari Ibnu Abbas, dia berkaa, "...atsoitu hingga firman AllalU 4 #t '1" g X

JAi'sunggth Kami (sering) melihat muhama menengadah ke langit''"
i oirirr"[*"r, oleh Al Baihaqi dalanAs-Surun Al Kabra (ild. 2, h' 12 dan 13) dengan

saraa-nya, aia berkda: Abu Zdkariya bin Abi Ishaq Al Muzakki men-gabarkan kepada

mmi, eUu Al Hasan Ahmad bin tr{unammad bin Abdrs Ath-Thra'ifi menceritakan

i;t;" karri, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mcnccritakan kepada kami, Abdullah bin

SnAin -*""ritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah,

dia berkata: Ibnu Abbas berkata. Kemudian disebutkan atsor mil

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tofsir At Qur'an Al Azhizr (ild..l, h.274) dan dia

menambahkan tengatrnya setetah pe*ataannya, "!{"V. '#ft $i 'Paltngkanlah

mukama ke arahnya'." Atau sepertinya, dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah

dari Ibnu Abbas.

'* Qt.Al Baqaratr (2): 143.,, birio,ayatiar, oi"ir ltn-ft"UaridalanJami'Al Bryan 'AnTalwil Ayi Al Qur'an

6ld. 3, h. 160)lengan sanod-nya,dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

6erkata: ebu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsarini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-sunan Al Kubra (ild. 2, h. 12 dan 13) dengan

sorad-nyi dia berkata: Abu Zalariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Abdus Ath-Thara'ifi menceritakan kepada kami,

utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih
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[39f Firman Allah ro'ala, 
"l.i,i 

uii Aii & $t',# ,i( ;t$ "Dan

sungguh (pemindahan Hbla) itu tetasa amat berat, kectnli bagi

beberapa orang yang telah diberi petuniuk oleh Allah."3l0

Dia berkata, *Yakni pemindahkan kiblat itu (terasa berat) [bagi

orang-orang yang meragukanl."3l I

[40f Firman Allah Ta'alo,l.irf lsii A5l iY lfKecuali bagi beberapa

orong yang telah diberi Ptuniuk oleh Allah. "

Dia Qbnu Abbas) berkata, "Kecuali bagi orang'orang yang

khusytt, yakni orang-orang yang mempercayai apa yang diturtmkan oleh

Allah.SWT.'3r2

[41f Firman Allah Ta'ata, '-^ti{(4J3:(7gt 4 $.: ,k # S
!t$*a'tiE isv tzuZ,W, )?a1fr44$ J:i'tir:;J

"sunggtrh lkti (sering) melihat mt*amu mercngadah fo langit, maka

sungguh lfuitti akan memalingfun lwnu lce kiblat yang kamu sukai.

Palingkanlah mulcamu kc arah Masiidil Haram. Dan di mano saia lcamu

berada, plingfonlah mukamu kc arahrqn. "' t 3

Dia berkata, "sesungguhnya Rasulullatl SAW ketika hijrah ke

Madinatr dan mayoritas penduduknya beragama Yahudi, Allah SWT

memerintahkan beliau untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang

menc4ritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dad Ali bin Abu Thdhah, dari

Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini."

"o Qr.Al Baqarah (2): ll'3.
3L Diriwayatkan olehAth-Thabari dalam Jomi' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 3, h. 164 dan 166) dengan sanad yang sama dengan alsar sebelumn_ya. Antara dua

i"*i pada atsar no.'39 dinyatalcan oleh Al Baihaqi dalam ls-.Sznan Al Kubra Old.2,
h. 12 dan l3).
.3. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. l, 
-t. 

r+q dan dia menambatrkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu

i,bu H"ti., ietelatr tambatran Al Baihaqi; Ar-raib fteraguan). Atsar no. 40 telah

disebutkan dalam tafsir aYat 45.

"'Ibid.
"' Qr.Al Baqaratr (2):144.
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Yatrudi pun merasa senang dan Rasulullah SAW menghadap ke arahnya

selama sepuluh bulan lebih. Rasulullatr SAW mennrkai kiblat Nabi

Ibrahim AS. Beliau kemudian berdoa dan menengadah ke langit. Allatr

lalu menurunkan firman-Nya , lAi 4$.: ,il" U:5 ...'.""0

[42f Firman Allah Ta'alo, 4V$ ,7'31 fi *Ke arah Masiidil

Hararn."3lt

Dia berkata, "Nohwahu (Ke arahnya).'rl6

[a3t Firman Allah ra'atq,-.Jt$( U,*i dV ,rg| ,& FJ#3
O#i *j 'g#ii *r'T|9"Dan stmgguh akan l{ami berikan cobaan

kepadamu, dengan sediHt ketahttan, kelaparan, kehtrangan hmta, iiwa
dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepsda orang'orang

yang sabar."3t7

Dia berkata, "Dan smgguh akan Kar?ti berikan coboott

kepodamu, dengan sedikit kctakutan, kclaparan, dan seperti ini, dia

berkata, 'Allah mengabarkan kepada orang'orang mukmin bahwa duia

merupakan negeri cobaan, dan orang yang diberi cobaan di dunia

diperintatrkan untuk bersabar. Allah pun memberikan kabar gembira

kepada mercka. Allah SWT lalu berfirman, O4fAt $j'Dan berikanlah

berita gembira kepada orang-orang yang sabm'. Allah kemudian

3to Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Talcwil Ai Al Ar'an
(ld. 3, h. 174) dengan sotd-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menccritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin

Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhatr, dari lbnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsar ini, dan arsar semisalnya telah disebutkan pada no. 3l serta 37.

"t Qr.Al Baqaratr (2): lu.
rt6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qur'an

0ld. 3, h. 176) dengan sanad yang sama dengan sebelumny4 dan dinyatakan oleh As-

suyuthi ddalrr- Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. l, h. 145) dan dia

menambahkan hubungannya kepada Abu Daud dalam ilasit}-nya, dan Al Baihaqi dui
Ibnu Abbas. Dinyatakan pula dalam Al ltqan fi ulum Al Qur'an 01d.2, h. 7) dari jalur

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"' Qr.Al Baqarah (2): 155.
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memberitahukan mereka bahwa Dia melakukan itu kepada para nabi-Nya

dan orang-orang pilihannya agar hati mereka menjadi tenang. Allatr lalu

berfirman, 'tji33 {rtV $7Yl tr'Mereka ditimpo oleh malapetaka

dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-mocam

cobaan)'. " (Qs.Al Baqarah [2]:2la)

[44f Firman Allah ra'ata,_';:lj Al,-WAEy6f;|;# 34dt $yb-$l

@ e,i:;:ii 'i 6{fris;, U; nL* # aif @ "{roiru)
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,

'InnM lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun'. Mereka itulah yang

merfupatkan keberkahan yang semryrna dan rahmat dmi Tuhanrya,

don mereka itulah orangerang yang mendapat petunjuk.' 3 I I

Dia berkata, "Allah mengabarkan bahwa orang mukmin apabila

menyerahkan perkaranya kepada Allah, kemudian kembali dan

mengembalikannya kepada-Nya ketika tertimpa musibah, maka Allatr

mewajibkan baginya tiga bagian, yaitu: Mendapatlon shalawat dari

Allah, mendapatkan rahmat, dan dibukakan jalan petunjuk. Rasulullatr

SAW bersabda, 'Bmongsiapa kcmbali kcpada Allah kctika mwibah,

maka Allah akan melenyapkan musibahnya, memlnrbagus keadaan

setelahnya, dan memberikan untubnya penganti yotg baik dan diridlai-
Iily4,dD

[a5f Firman Allah To'ata, S Lgj'ir, # ;"t;g q,",2\l3liAi'irL
l+ 51-6( 5-t6 V-"'dF $ 4 4if;. 01 *'{Zi$ #i

"Sesungguhnya Shafao dan Marta adalah sebagian doi syio Allah.

Malca barangsiapa yang beribadah haji kc Baitullah atau bentmrah,

"t Qr.Al Baqaratr (2): 156 dan 157.
3re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

fild. 3, h.223) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
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maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara kcduanya. Dan

barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kereloan hoti,

maka sesungguhnya Allah Maha mensythtri kebaikan lagi Maha

Mengetahui."32o

Dia berkata, "Sesungguhnya Shafa dan Marwatr merupalon

bagian dari syiar Allah, karena manusia dahulu merasa berat apabila

melakukan sa'i antarakeduanya. Oleh karena itu, Allatr memberitatrukan

bahwa ia adalah bagian dari syiar-Nya, dan sa'i antara keduanya lebih

disukai-Nya, sehingga berlalu setahun sa'i antara keduanya."32l

[46f Firman Allah Ta'ala, ;tl;Yl eiiFYtfi$t 't'L"sesungguhnya

Shofaa dan Marua adalah sebagian dmi ryiar Allah."322

D ia berkata, * 
A s h- Shafw an adalah batu. "323

[47f Firman Allah Ta'ala, '{LJ(l"Moka tidak ado dosa."324

Dia berkata, " Falaa haraj (Tidak mengapa)."325

[4E] Firman Allah ra'ata, WS; r+ ilr "ii| OV--WAA| qil;
qW3k'& frL'#i *r# "Hai marutsia, makanlah yang hatal lagi

baik dari apo yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengilatti

't Qr.Al Baqaratr (2): l5E.
32r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

(jld. 3, h. 234) dengan sanodyang sama dengan alsar sebelumnya Disebutkan pula oleh
AsSryuthi dalan Ad-Dur Al Mantsurfi At-Ta/sir bi Al Ma'tstr (ild. I, h. 159).

l' Qr.Al Baqaratr (2): 158.
3a Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Astt-Shahih,bab: At-Tafsir (ld. 7, h.

124) dn dihubungkan kepada Al Qasthalani dalan lrsyad As-Sari fild. 7, h. 19) serta Al
Asqalani dalarn Fath Al Bari (ild. 8, h. 25) kepada Ali bin Abu Thalhatr dari Ibnu Abbas.
Al Qasthalani menambahkan bagian akhimya, dikatakan, "Al flijarah al malmas adalah
yang tidak dapat ditumbuhi sesuatu."

Kami tidak mendapatkan atsar ini dalam Jami' Al Bayan dalam hal ini, dan
dinyatakan oleh Ath-Thabari dalam tafsir ayat264.t'o 

Qr.Al Baqaratr (2): 158.
325 Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an (ld. 2, h. 7) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan arsar
ini.
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langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan adalah musuh

yang nyata bagimu."326

Dia berkata, "Langkah-langkah syetan adalah perbuatann ya."327

[49f Firman Allah Ta'olo,'otfr-{ ;#ip'&"i3"Mereka tuli, bisu dan

buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidakmengerti."s2E

Dia berkata, "Mereka tidak mendengarkan petunjuk, tidak

melihatnya, dan tidak memahami nya."3D

[50t Firman Allah Ta'ata, 't15 t_:# fi; 1'at;'-^4i 'PrL i7 At
;ti rt 4', # "sesungguhnya Allah hanya mengluramkan bagimu

bangkai, dmah, daging babi; dan binatang (yang kctika disembelih)

disebut (nama) selain Allah. "33o

Dia berkata, "Yaitu semua yang disembelih untuk thaghut (yaitu

semua yang disembah selain Allah-penj)."33l

"! qs. et Baqarah (2): 168.
327 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarr. Jami' Al Bayan 'An Talofil Ayt Al Qur'an

Cld. 3, h. 301) dengan sanad-rya, dia berkata: Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu
Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh As-Suytrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 1, h. 167) dan dia menambahkan hubungannya kepada Abu Hatim dari Ibnu Abbas.
Dia juga menyebutkannya dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an Qld. 2, h. 7) dan
dihubungkan kepada Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas.

"' Qr.Al Baqarah (2'): t7t.
3D Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Takwil Ayi Al )ar'an

Cld. 3, h. 3 l6) dengan sanad yang sama dengan alsar sebelurnnya.

"o Qr.Al Baqaratr (2):173.
33r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

fild. 3, h. 320) dengan sanadyang sama dengan atsfr no.48. Diriwayatkan pula oleh Al
Baihaqi dalam ls-Szrean Al Kubra (ild. 9, h. 249) dengan sanad-nya. dia berkata: Abu
Zakariya Yahya bin Ibrahim Al Muzakki mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan
Ahmad bin Muhammad Ath-Thara'ifi menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari
Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
alsar ini.
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[51f Firman Allah Ta'alo, g'Tft -r;5f ai: .* iF 3$i at;3

,$tCl3$S4(5 "Dan memberikan harta yang dicintainya kcpada

kprabafirya, anak-anak yatim, orang-orang misHn, musafir (yang

m e me r lukan p er t ol o n gan) ."332

Dia berkata, *Ibnu sabil adalah tarnu yang mampir ke rumatr

orang muslim."333

[52f FirmanArlah ra'ata, #6*\YMAi*$'# SW,
6AiI Sfuf ;31 "Hai orang-orang yang beriman, diwaiibkan atas

kamu qishash berkcnaan dengan orong-orang yang dibunuh; orang

merdelca &ngan orfiig merdeka, hamba dengan hamba dan wanita

dengan rvanita,"i34

Dia berkata, *Hd itu karena merelca tidak meng-4ishashlaki-laki

dengan wanita, akan tetapi mereka meng-qishash laki-laki dengan laki-

laki, dan wanita dengan wanita. Allah menurunkan firman-Nyg "n

;51i! Qlift ,-#\ "fii 'Batwasannva iiwa (dibalas) dengan

jiwa, mata dengon mata'.335 Oleh karena itu, orang-orang yang merdeka

qislush-nya dibuat sama di antara mereka dalam pembunuhan yang

disengaj4 baik laki-laki maupun peremPuan, baik pada jiwa maupun

pada selain jiwa. Hambasatraya qishash-nyajuga sama di antara mereka

a Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsar

6ld. l, ir. tOty dengan lafazh: Maa uhilta lith-thauraaghiit "Apa yang disembelih untuk

thaghuut (semuayang disembah selain Allah)."
bia.luga menyebutkannya dalam Al hqan fi Ulum Al Qtr'an (tld.2, h. 7), dengan

redalsi: DanD iha lithtlwtaaghiith "Y atgdisembelih wtli']& thoghut-thoglrut ;'
"' Qr.Al Baqaratr (2):177.
s3 Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin (ld. l, h. 298) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhatr dari Ibnu Abbas. Dinyatakan pula oleh As-

Suyrthi dalam it nqan fi Ulum Al Qur'an $1d.2, h. 7) dad jalur Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas.

"o Qr. Al Baqaratr (2): 177.

"5 Tambahan ini terdapat dalutTafsir Al Qur'an Al Azhim.
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dalam pembunuhan yang disengaja, baik dalam jiwa dan selain jiwa, baik

Iaki-laki maupun perempuan."336

[53] Firman Altah Ta'yta, -W {j drl,.i.;3f ,{rfr,rl;t:t1.i<:!e (f
'uii5i &t3rb.i;!t\ q;J(ris i-x;jt'u)i *Diwajibkan 

atas kamu,

apabila seorang di antara kamu kcdatangan (tanda-tanda) maut, jika ia
meninggalkan harta yang banyak, bertasiat mtuk ibu-bapak dan karib

kerabatnya secora ma'ruf, (ini adalah) ko+ajiban otas orang-orangyang

bertakwa."337

Dia berkata, "Mereka tidak mewariskan kepada orang lain

apabila ada kedua orang hranya, kecuali berwasiat jika untuk kerabat.

{ll$ pun menurunkan fi1man-I\Lya , $lii,Altq+ )-.t ,fJ. *|rt;
?firt $ri$in2i"X:d Ki 1,'$1fi;Xir( ;ry 'Dan'untuk dua orang

ibu-bapak, bagr masing-masingrrya seperenam dari harta yang

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

meninggal tidak mempnyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapabrya

(saja), molra ibunya mendapat sepertiga'. (Qs. An-Nisaa' [4J: I l)

336 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al BaWn 'An Tokttil Ayi Al Qtr'an
(ld. 3, h. 362 dan 363) dengan sanad-ny4 dia bcrkata: Al Mutsanna menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abu Shalih berkata: Muawiyatr bin Shalih menceritakan
kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
{. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al l{ubra,klab Al Jinayat (ld. 8, h.
39 dan 40) dengan sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abi Ishaq mengabarkan
kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari
Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atso im. Dengan sedikit perbedaan lafazh.
6 Dinyatalcan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nosikh wa Al Mansutl, (h. 16)
secara singkat dengan lafadr: laki-laki tidak di-qishah dengan membunuh wanita, akan
tetapi laki-laki di-qishash dengan membunuh laki-laki, dan wanita dengan wanita. Lalu
turunlah ayat "Jiwa dengan jiwa," dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari
Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. l, h. 300) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan
lafazh.

"' Qr.Al Baqarah (2): l8o.
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Allah SWT kemudian menjelaskan warisan kedua orang tua dan

mengakui wasiat untuk kerabat dalam sepertiga harta anak yatim."338

[54] Firman Allah ra,ata, q;]:ris n-4fi' -q;i w '{j ;:l ,,Jika ia

meninggalkan harta yang banyak, bertasiat mtuk ibu-bapak dan karib

kcrabatnya."

Dia berkata, "Lalu diganti wasiat unhrk kedua orang tua, dan

wasiat itu ditetapkan untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan."33e

[55f Firman Allah Ta'ala, W {j oL "Jil@ ia meninggalkon harta
yangbanyah"

Dia berkata, "Maksudnya adalah harta (kata Htairan oleh Ibnu

Abbas diartikan harta).'3o

[56f Firman Altah ra,ata, "/iJ';!-ri,i s i3y-65 iG t1 :6. f ir i3
"Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia

Itt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayon 'An Takwit Ayi Al Qur'an
$ld. 3, h. 389 dan 390) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritalcan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih mcnceritaltan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
.& Disebutkan oleh As-Suyuthi Mlatn Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.
l,h.l?4 dan 175) dengan lafadr: Mereka tidak mewariskan dengan adanya kedua orang
tua selain keduanya kecuali wasiat untuk kerabat, malca Allah menurunkan ayat mbaats
ini, lalu Allah menjelaskan warisan kedua orang tua dan mengakui wasiat bagi kerabat
dalam sepertiga harta anak yatim.

'3e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarr. Jami' Al Bayon 'An Tahwit Ayi Al et'an
fild. 3, h. 390) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abas. Kemudian
disebutkan atsar rni.
* Disebutkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam lz -Nasifrh wa Al Mansurlz (h. 19) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.3{ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al eur'an
fild. 3, h. 393) dengan sanadymgsama dengan atsarno,53.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma,tsur
(ld. l, hal 174) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas. Dinyatakan pula dalam Al ltqan fi Uum Al Qar'an Qld.2,
h. 7) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.
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mendengmnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang
yang me ngub altnya.' a a I

Dia berkata, "Orang yang memberikan wasiat telatr mendapatkan

pahala dari Allah, dan dia bebas dari dosanya. Namun jilo dia

memberikan wasiat pada sesuatu yang membahayakan, maka wasiatnya

tidak diperbolehkan, sebagaimana firman-Ny4 ;6 '& ,Dengan

tidak memberi mudharat (kcpada ahli wois)'. (Qs. An-Nisaa'[4]: l21ttz

[5fl Firman Allah ?'?b, '.iLyr'tr'errtAyJ6{ -,] u,3€';3
3;--, 3;ib':rt ilW *(Akan L*oi btanssiap *t*rai, turhadop

orang yong berwasiat in, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu
ia mendamaikan antwa mereka, maka tidoHah ada dosoryo bagfurya.

Sesrmgguhnya Allah Maln Pengamptm lagi Maha Penywyang.,il3

Dia berkata, "6 aftinya dosa."

Dia berkata, "Apabila si mayit salah dalam memberikan

wasiatnya, atau khawatir dalam wasiatnya, maka wali-walinya boleh
(idak berdosa) mengembalikan kesalahannya kepada kebenaran."3e

[58t Firman Allah Ta'ala, io*fCS
wajib bagi orang-orang yang berat

'1i$33i#- A$1{/e *Dan

menjalankawtya Qika mereka

ll q.. Al Baqaratr (2): l8l.
'"' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bala n 'An Tahwil Ayi Al etr'an

0ld. 3, h. 397) dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna bin Ibratrim menceritalcan
kepadalru, dia berkata: Abdullah bin Shalih mcnceritakan kepada lomi dari Mu'wiyah
bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kernudian disebutkan atso ini.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsttr
(ld. l, h. 175) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

lol Qr.Al Baqarah (2): lS2.* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bdyan 'An Tahtil Ayi At Qur'an
(ld. 3, h. 400) dengan sanadyangsama dengan atsar sebelumnya.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsur
6ld. I, h. 175) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

TAFSIRIBNUABBASlia



tidak berpuasa) membayt fidyah, (yoitu) memberi makan seorang

miskin."34s

Dia berkata, "Barangsiapa tidak kuat berpuasa kecuali dengan

berat, maka dia dapat berbuka dan memberi makan firkir miskin pada

setiap hari. Demikian juga dengan wanita hamil, wanita menyusui, orang

yang sudatr tua-renta, dan orang yang sakit selamanya."ffi

[59f Firman Allah Ta'ala, 1A
*Allah menghendaki kemudahan

kesukaran bagimu.'ia7

Dia berkata, "Al Wsru ftemudahan) adalah berbuka dalam

perjalanan, danal asz ftesukaran) adalatr berpuasa dalam perjalanan.'st

[60f Firman Allah ra'ata, W $, fr3i 4t4l 'tJ 'H #
*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampw dengan istri-

istri komu.'8ae

'' Qr.At Baqaratr (2): 184.
36 Diriwayattran oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Balan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an

(ld. 3, h. 432) dengan suodyangsama dengan atsar sebelumnya (no. 56).
A Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-D.r Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsur
(ld. l, h. 178) dikutip dari Ibnu Jarir.

'o' Qr.Al Baqaratr (2): 185.

'at Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talwit Ayi Al Qtn'an
(ld. 3, h. 475) dengan sond-nya" dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkala: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih
menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsor rai.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. I, h. 192) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Abu Hatim dari Ibnu
Abbas.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash Shifat (h.225) dengm sanad-
ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan
Ath-Zhua'ift mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

'o' Qr.Al Baqaratr (2):187.

'e, r;-{3 ;4'a,';i L-i_

bagimu, dan tidak menghendaki
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Dia berkata, *',{}i adalatr pernikahan."3so

[61] Firman Attah^Ta'ata, ,\g'"i{p $,{li r3l-;;lH'tl
'# 3q ??t 'F "Dihalalkan bagi kamu pada malan hari puasa

bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian, dan kamu

ptn adalah pakaian bagi mereka."3sr

Dia berkata, "Hal itu karena kaum muslim pada bulan Ramadhan,

apabila mereka telatr melaksanakan shalat Isya, maka mereka

mengharamkan istri dan makanan, serta semacamnya. Kemudian

sebagian kaum muslim ada yang makan dan bercampur dengan istrinya

pada bulan Ramadhan setelatr Isya, di antaranya Umar bin Al Khathab'

Mereka lalu mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan Allatt

menurunkan firman-Nya, 46 'erafiCttfr *f Fi'$&
'#r$.'r$$":& Gt'W' Al i ah me n ge t ahui b alw as arva kamu t i dak

doryt menahan nafswnu, karena itu Allah mengamryi kamu don

memberi maaf kepadamu. Maka sekorang canptrilah mereka'.

Maksudnya, nikatrilatr mereka serta makan dan minumlatr hingga nampak

jelas bagimu benang putih dari benang hitam pada waktu fajal'"rsz

[62! Firman Allah Ta'ala, 'irr)r{ 'aiA{ "Malra sekarang camptrilah

mereka."353

3s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talotil Ayi Al Qur'an

fild. 3, h. 488) dengan saradyang telatr disebltkan sebelumnya'

i nirft ti" olJh as-Suyrttri dalam Ad-Dur Al Mantsur fi AbTafsir bi Al Ma'tsur

Od. l; h. 198) dengan i.frrn Ar-rafats yang artqyl jimalc. Dia..menambahkan

iluU*g*v" kepada Ibnu ebi Syaibatr, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

"' Qr. Al Baqaratr (2):187 ',5, iiriwayatkan otef et-ffraUari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahvil Ayi Al Qur'an
(ld. 3, h. 496) dengan sanadyangsama dengan atsw no, 59'

i oir"Uu** oteh A watidi TAan ,qstiO An-Nuzul O. 23) dan lbnu Katsir dalam

ra6ir ,lt Qr'an Al Azhim (ild. l, h. 316J dengan rydilt -perled3n 
lafazh. Juga

dinyatakan-oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi A!$sil bi al Malsur (ld. l,
fr. r'szl dan dia menamfiahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abbas.

"' Qr. Al Baqaratr (2): 187 '
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[63f Firman Allah Ta'ala,

" (Tetapi) janganlah kamu

dalam mosjid."355

Dia berkata"'Nikahilah mereka!"3s4

Mt 4'oj,rfi 53 <,a$ *3
campuri mereka itu, sedang lramu beri'tikaf

Dia berkata, *[Ini bagi laki-laki yang ber-i'tikaf di masjid],356

baik pada bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Oleh karena

itu, Allah melarang menikahi wanita pada waktu malam dan siang hingga

selesai dari i' tikaf-rry a."357

[64f Firman Allah Ta'ala, ;tl 3t'i i:ry "Iulah larongan Allah.'358

Dia berkata, "Ketaatan kepada Allah."3se

[65f Firman Allah ra'ata, $ etlfr; ,M\ fi #61*C7t
4\ULi "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang

lain di antara knmu dengan jalan yang batil dan (ianganlah) kamu

membawa (trusan) harta itu lccpada hakim.-3&

3fl Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. 3, h. 504) dengan sanad yangtelah lalu, dan disebutkan dalam alsar no. 59.

* Disebutkan oleh As-suyuthi dalarn Ad-Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.
l, h. 198) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

"t Qr.Al Baqarah (2):187.
'* Tambatran antara dua kurung terdapat dalarr, Tafsir Al Qar'an Al Azhim dan Ad-

Dur Al Mantsur.
35? Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 3, h. 540) dengan sanad-nyq dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan asar ni.
.3. Dinyatakan dalarnTafsir Al Qrr'an Al Azhin $ld.1,h.324) tanpa ada takhrij.
* Disebutkan oleh As-SuyuthidalamAd-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.
l, h. 301) dan dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas,

"t Qr. Al Baqaratr (2):187.
r5e Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qar'an (Jld.z, h. 7) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'* Qr.Al Baqarah (2): 188.
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Dia berkata, "Ini bagi laki-laki yang harta orang lain ada padanya,

akan tetapi tidak ada bukti padanya. Dia mengingkari harta itu, lalu
mengadukannya kepada hakim. Padahal, dia tahu bahwa ada hak

lain pada dirinya. Dia juga tahu bahwa dirinya berdosa lantaran

memakan harta haram. "36l

orang

telah

[66f Firman Auah ra,ata, ViJl{3 .K;t*!-6-i i(,b< AI#j
6-i3t +f- { ':tti 5y "om perangilah di jalan Atlah orang-

orangyang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kannu melampui batas,

karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

melampaui batas.'462

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Janganlah kamu membunuh wanita

dan anak-anak. Demikian juga dengan laki-laki yang sudah tua-renta dan

orang yang mengucapkan salam kepadamu serta mencegah tangannya.

Barangsiapa melakukan itu maka dia telah melampaui batas."353

[67f Firman Allah Ta'ala, A 'tK, { & ;iJS" ,,Dan perangilah

mereka itu, sehingga tidak adafinah lagi.'8il

36! Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayw 'An Tahwil Ayi Al eur'an
$ld. 3, h. 550) dengan sanod yang sama dengan atss no.63.
8 Dinyatalon oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al ew'an Al Azhim 6td. l, h. 325) tanpa
taklTij.
8 Disebutlcan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi AbTafsir bi Al Ma'tsur (11d.
1, h. 203) dan dia menghubrmgkannya kepada Ibnu AI Mun&ir serta Ibnu Abu Hatim
dari !-bnu Abbas, deirgan sedikit perbedaan lafazh.

lii qr.Al Baqarah (2): 190.

'63 Dinyatakan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasikh va Al Mansukh fr Al
Qur'an Al Karim (h.25), dan dia berkata: Diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah dari
Ibnu Abbas.

'& Disebutkan oleh As-suyrthi dalarn Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.
l, h. 205) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas dengan lafazh: janganlah kamu membunuh wanita dan
anak-anak. Demikian juga dengan laki-laki yang sudatr tua renta dan orang yang
mengucapkan salam kepadamu serta mencegah tangannya. Barangsiapa telatr melakukan
itu maka dia telatr melampaui batas.

'* er.Al Baqaratr 1i1: tsl.
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Dia berkata, "KemusYrikan."365

[68f Firman Allah ra'ala, "r$$i u*lv )+,*'vi"{a'# g;a #
'[ujilji E lflti'o1 t-$y /a\ ljiit3 *oleh sebab itu barangsiapa vang

menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan seranganrrya

terhadapmu. Bertakwalah lcepada Allah dan kctahuilah, balwa Allah

beserta orang-orang yang bertaltwa."366

Dia berkata, .,Ayat ini dan semacamnya diturunkan di Makkah,

dan kaum muslim pada saat itu masih sedikit. Mereka tidak memiliki

kekuasaan untuk mengalahkan orang-orang musyrik, sedangkan orang-

orang musyrik itu mencela dan menyakiti mereka. Oleh karena itu, Allah

memerintahkan mereka untuk membalas seperti apa yang mereka

lakukan kepada kaum muslim, atau bersabar, atau memaafkan, dan itu

lebih baik.

Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Allah mengokohkan

kekuasaan mereka. Allah lalu memerintahkan kaum muslim untuk

menghentikan keztraliman mereka, dan sebagian dari mereka tidak

menyerang sebagian lainnya, seperti pada masa jatriliyah. (Allah lalu

uerfirman, frf,Fgi a i6 6.u'r 4,l (G. ii (,jLr'$i dt
g# lt( 'Dan barangsiapo dibunuh secara zhalim, maka

sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kcpada ahli warisnya,

tetapi janganloh ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan''" Dia

berkata, "Ada kekuasaan yang akan menolongnya hingga dihentikan dari

perbuatan orang zhalim. Barangsiapa membela dirinya tanpa kekuasaan,

,65 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

6ld. 3, h. 5Tljdengan sanad-nya, dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia

6erkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsaiini.
'* Qr.Al Baqaratr (2): 1,9a.
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maka dia telah berbuat maksiat, melampaui batas, dan mengamalkan

hukum Jahiliyah serta tidak rela dengan hukum Allah.')367

[69f Firman Allah Ta'ala, isiul :Lfr-$w{'t "Dan janganlah kamu

menjatuhkan dirimu sendiri kc dalam fubinasaan."36

Dia berkata, "Kebinasaan itu adalatr adzab 611"5.n36e

[70f Firman Allah Ta'ala, '$.'i;Iif| g WS "Dan sempuntakanlah

ibadah haji dan tmrah furena Allah."370

Dia berkata, "Barangsiapa berihram karena haji atau umrah, maka

belum dihalalkan bagnya segala larangannya hingga ia

menyempurnakannya. Haji yang sempuma hingga Hari Kurban, jika

telah melontar jumratr aqabah dan berziaratr ke Baitullah, maka dia telah

367 Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami'At Bayn 'An Tahvil Ayi Al Qur'an
(ld. 3, h. 540) dengan sanad-nyq dia berkata: Al Mutsanna menceritalcan kepadaku, dia
berkata: Abdultatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menccritalsan kepadaku dari Ali bin Abu Ttalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan asar ini.
.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-9unan Al Kabra (ild. 8, h. 6l) dengan
sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Al Anzi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kcpada kami dari Muawiyatr bin Shdih,
dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan lafaz:hnya
* Disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (1ld.l, h. 321) dengan

lafadr: diturunkan di Makkah, yang tidak ada kekuatan dan jihad, kemudian diganti
dengan ayat jihad di Madinatr. Dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu
Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Montsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. l, h. 205) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al
Mundzir, dan Abu Daud dalam Nasikh-nyt dengan sedikit perbedaan lafazh.

'* Qr.Al Baqaratr (2):195.
36e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takvil Ayi Al Qar'an

(ld. 3, h. 593 dan 594) dengan sanadymg sama dengan atsaz sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhim (ild. l, h. 332) tanpa
takhrij.
.!. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'nur $ld.
l, h. 20E) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta lbnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.

"o Qr.Al Baqarah (2): 195.
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dihalalkan dari semua larangan ihramnya. Sempurnanya umrah adalatr

jika telah selesai thawaf di Baitullah dan melaksanakan sa'i antara Shafa

dan Marwah."3?l

[71f Firman Allah Ta'ala, ,s;iJ 'u frll 6 iA :t9 "Jika kamu

terkepttng (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah)

Krtrb an yang mudah dida7nt."372

Dia berkata, "Barangsiapa berihram karena haji atau umrah,

kemudian tertahan dari Baitullah karena sakit yang memberatkannya,

atau karena udzur yang menatrannya, maka hendaknya dia meng-qadha'

nya."313

[72f Firman Altah Ta'ala, ,s;i\ 'u frl $ "Maka (sembelihlah)

Kurban yang mudah didapat. "

Dia berkata, "Kambing atau yang di atasnya."37a

37' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(jld. 4, h. 7) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Ar'm Al Azhim (ild. l, h. 334) sccara

singkat tanpa takhrij, dan dia menggugurkan dafi atsar itu lafaztr: Dan berziarah ke
Baitullah, maka dia telatr dihalalkan dari semua larangan ihramnya dan sempurnalah

umrahnya.

"' Q..Al Baqarah (2'l:196.
3'3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 4, h. 12,28,29,43, dan92) dengan sanadyang sama dengan atsar sebelumnya.

* Riwayat lain dinyatakan dalatr atsar no.72, dari Ali bin Abu Thalhah, tentang ayat,

a$\'u ;ri(t"Mot- (sembetihlah) Kurban yang mudah didapat", dia berkata' "Dalam

satu pendapat Ibnu Umar dikatakan, 'Sapi atau yang di atasnya'." Lthat At'Tafsir

tersebut (ld. 4, h. 32).
* Arar no. 73 disebutkan oleh As-suyuthi dalart Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. l, h. 212) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir,
dari Ibnu Abbas.

374 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tak:wil Ayi Al Qur'an
fild. 4, h. 12,28,29,43, dan 92) dengan sanadyangsama dengan atsar sebelumnya.

.! Riwayat lain dinyatakan dalam atsar no.72, dari Ali bin Abu Thalhah, tentang ayat,

.s;,Jl in ":i:1 $ "Maka (senbelihlah) ktrban yang mudah didapat", dia berkata,
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l73l Dalam riwayat lain, dia (Ibnu Abbas) berkata, "Barangsiapa

berihram karena haji atau umrah, kemudian tertahan dari Baitullah karena

sakit yang memberatkannya, atau udzur yang menahannya, maka dia

wajib menyembelih hewan Kurban yang mudah didapat, kambing atau di

atasnya, yang disembelih sebagai gantinya. Jika ihram untuk haji yang

notabene rukun Islam (wajib), maka dia wajib meng-qodho-nya. Jika haji

itu setelah haji yang wajib atau umrah, maka tidak wajib qadha baginya."

Dia kemudian membaca firman-Nya , &::Ll's. if k;;'tj$53
?1; "oon jangan kamu mencukur kcpalamu, sebeiwr Kwban sampai

ke tempot pnyembelihawtYa."

Dia berkata, "Jika dia berihram karena umrah, maka tempat

penyembelihan Kurbannya adalah apabila dia telah mendatangi

Baitullah."375

[74f Firman Allah Ta'ala, v;ti'*'#ia'$ Jt;,|;\'#; "Maka

bagisiapa yang ingin mengeriakan umroh sebelum haii (di dalam bulan

haji), (wajiblah ia menyembelih) Kwban yang mudah didapat' "

Dia berkata, "Barangsiapa berihram untuk umrah pada bulan haji,

maka dia wajib menyembelih Kurban yang mudatr didapat."376

"Dalam satu pendapat Ibnu Umar dikatakan, 'Sapi atau yang di atasnya''" Lthat Al-

Ialrir tersebut (ild. 4, h. 32).
ts Atsrl- no. Zi disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al
Ma'tsur old. l, h.212) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir,

dari Ibnu Abbas.-- 3?5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Balnn 'An Tafuil Ayi Al Qur'an

0ld. 4, h. I dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

Serkata: Abu Shalih menceriiakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan

t.p"a" kami dari Ali bin Abu Thalhatr, aari fUnu Abbas. Kemudian disebutkan atsol,ini.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim old. l, h. 334) secara

singkat tanPa taWtrii.
1'u lbid.
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[75f Firman Allah Ta'ala, 'u].1x frill As "(Musim) haji adatah

beberapa bulan yang dirnaHumi."377

Dia berkata, "Bulan-bulan haji itu adalah Syawwal, Dzulqa'dah,

dan sepuluh Dzulhijjah. Allah telah menjadikan bulan-bulan itu sebagai

musim haji, dan semua bulan untuk umrah. Jadi, seseorang tidak boleh

berihram untuk haji kecuali pada musim haji. Sedangkan ihram untuk

umrah bisa dilakukan pada setiap bulan."3?t

[76f Firman Atlah Ta'ala, {, 6i. 6j ;3 "Barangsiapa yang

menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji."37e

Dia berkata, "Barangsiapa berihram untuk haji atau umrah."380

[77t Firman Allah Ta'ala, g{t{l "Maka tidak boleh rofots."3gt

Dia berkata, "Rafats adalah menggauli istri, mencium, meraba-

raba dengan tangannya, dan berkata kotor kepadanya, dan yang

semacamnya."382

'' qs. Al Baqaratr (2):197.
3m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Talewil Ayi Al Qw'an

Cld. 4, h. I 15) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menccritakan kepadalcu, dia
berkata: Abu Shalih menceritalcan kepada kami, dia berk*a: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan a*ar tni.
.3. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mansur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur $ld.
l, h. 218) dan dia menambatrkan hubungannya kepada Abd bin Hamid, Ibnu Al Mundzir,
dan Ath-Thabrani dari Al Baihaqi, dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, dengan sedikit
perbedaan lafazh.

'' Qr.Al Baqarah (2):197.
380 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwit Ayi At Qrr'an

01d.4, h. 123) dengan sanodyatgsama dengan sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. l, h. 2 I 8) dan dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqan fi Uum Al Qar'an (tld. 2, h. 7) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: Faman

faradha: Ahrama.

"' Qr.Al Baqarah (2):197.
3E2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' AI Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 4, h. 129) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rai.
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[78f Firman Anah Ta'ala, 4#{t "Tidak boleh berbuat fasik"38t

Dia berkata, "Berbuat fasik artinya melakukan maksiat kepada

Allah secara keseluruhan."38a

F9l Firman Allah Ta'ala, 3t4 *'s "Oon tidak boleh berbantah-

bantahan."385

Dia berkata, *Al iidal adalatr berbantatr-bantatran dan memukul

hingga saudaramu atau temanmu marah. Allah melarang hal ihr."3s

[E0t Firman Allah Ta'ata, n {Jr 133.3 6 81 P4;
H; "Tidak ada dosa bagimu mencari kotmia (rezeki

pernt agaan) dari Tuhanmu.' 
387

Dia berkata, "Maksudnya, tidak berdosa bagimu untuk

melakukan jual beli sebelum ihram dan setelahnya"'388

.*J
hasil

& Disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir At Qw'an Al Azhtn (ild. l, h' 345) tanpa

talhii.li pin,"tA,- oleh As-suyrthi dalam Ad-Dur At Mantsw fi At'\a-fsir bl Al Ma'tsur

ara. i, ir. iigl dan dia,o*'"ru.tt * hubrmgannya kcpada Ibnu Al M,ndzir, dari Ibnu

Atrbas.

"' Q.. Al Baqaratr (2):197.,* iliri*"i"Ufl,* otiii AO-n.Uari dalaur Jani' Al Balan 'An Talwil Ayi nt %'y
6ld. 4, h. 137) dengan i"""i-"yi=aia berkata: Ali bin Dad mcnccriakan kcpadakg' dia

bcrkata: Abdutlah Ui"-if,"fiii-il"""oit*"r, tepadl EPL -di" 
berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadalru 
-irti efi bin Abu flranan, dari Ibnu Abbas' Kernudian

disebutkan atsotni.
* pi.V"t"L* oleh As-Suy.rthi dalam Ad-D, Al Mantstr fi At'Tafs-ir bi Al Ma'tsar

tira. i, i. iigt dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mrmdzir, dari Ibnu

Abbas.

"t Q.. Al Baqaratr (2):197.
:ao e]ilrlfffi oriiieo-rr,"uari dalam Jami' At Brvan 'An Takwil Avi Al Qar'*t

(ld. 4, h. l+li dengat suad'nya yang samadengan alsc sebelumnya-. 
.

S-bi"i"t"6 ofJr, mu r"tiit aai" Tafsir il @r'on At Azhim (ild', h' 347) tanpa

taklrii.
* Disebutkan oleh As-suyuthi dalarnAd-Dur Al Mantsurfi At'Talsir.bi Al Ma'tsur (1ld'

l, h. 219) dan dia menari;;hk* ilb;"gannya-kepada runu Al Mundzir' dari Ibnu Abbas

;;;; Und, : at iitual,yaitu berbantatr-bantahan dan memukul'
r" Qr.Al Baqaratr (2): 198.," ilJ;;r;th otln.rtt-rn"Uari dalam Jami' At Bayan 'An Tabwil Ayi Al Qur-'an

old. 4, tr. rci aan ld;r;;g; sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
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I8U Firman Allah To'ola, iptu:t:l ,e\ 4 '31 ltQ\$ "oan

berdzikirlah (dengon merytebut) Allah dalam beberapa hari yang

berbilang.'tsEe

Dia bcrkata, "Maksudnya hari-hari tasyriq."3s

[82] Firman Allah ra'ata, itX'g i't )* ifSS #i-A'# {3
#t $. 's$,,8*ongtiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina)

sesudah &M hori, maka tiada dosa baginyo. Dan boangsiapa yang ingin

menangguhkan (kcberangkatannya doi dua hori itu), maka tidak ada

dosa ptla bagilrya bagi orangyang bertakwa."set

Dia berkata, "Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina)

sesudah dua hari (setelatr Hari Kurban), *4; il-SS'Maka tiada dosa

baginya'. Barangsiapa melakukan nafar dari Mina setelah dua hari hari

Kurban, maka tidak ada dosa baginya. ,& iy$ 'SG ;;;, 'oo"

barangsiapa yang ingin menangguhkan (kcberanglcatannya dari dua hari

kepada kami, dia bcrkata: Abdullah bin Shalih mcnccritakan kcpada kami, dia berkda:

Mirawiyatr menceritakan kcpadalnr dari Ali bin Abu thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kemudian discbutkan atss mi.
.& Dinyatalcn oleh Ibnu l&tsir dalarn Tafsir Al W'm Al Azhin (ild. l, h. 349) tanpa

taltuij.
* Disebutkan oleh As-Suyuth i da/iun Ad-Dtr At Man*ur fi At'Tafsit bi Al Ma'tsut (11d.

l, h. 222') dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Abu Hdim, dari Ibnu

Abbas.

"t Qr.Al Baqaratr (2):203.,* iiriwayatkan otitr e6-ttaUari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qw7y
(ld. 4, h. 209) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

6erkata: ebu-shalih menceritalcan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan

kepadalcu dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas... Kemudian disebutkan atso ml
Oia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia berkata; Abu Shalih menceritakan

kepada kami, dia berkata:....
t - 

Dinyatakan oteh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi AbTafsir bi Al Ma'tsur

6ld. l, L. z3.4) dan dia menambahkan hubungannya kepada Al Faryabi, Abd bin Hamid,

.Lt ptarwazi iAarrr.nt 'Iidain,Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam

AsySyt'ab wa Adh-Dhiya'fi At MttLhtarah dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, dur dia

minambatrkan bagian awalnya: Hari-hari yang dimaklumi adalatr hari-hari sepuluh, dan

hari yang berbilang-bilang adalah hari tasyriq.

"' Qr.Al Baqaratr (2):203.
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itu), malra tidak oda dosa ptla baginya'. Atau ddam penangguhannya

tidak ada dosa baginya."3'

[83f Firman Auah ra,ata, 'c.:5$"t $ )# irss #iei*; #
\$7"B*orgtiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua

hori, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin

menangguhkan (kcberangkatannya dmi &n hori itu), maka tidak ada

dosa pia bagirya."

Dia berkata" "Tidak ada dosa baginya, yalsli bagi orang yang

menghindari berbuat maksiat kepada Allah SWT.'3e3

[r4f Firman Allah To'ala, HTL';tG9titr3 |vfr*Bolehiadi
kamu membenci sesuatu, padatwl ia amot baikbagimu."3%

Dia berkata, "setiap V,ata 'asao dalam Al Qur'an menunjukkan

wajib."3es

,e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qur'an
(ld. 4, h. 2l7f dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menoeritakan kepadaku, dia

6erkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia bcrkata: Muawiyatr menceritakan

keoadaku dari Ali. dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso iai.'"' 
Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an

(ld. 4, h. 221) dengan sanod yurg sama dengan alsar sebelumnya.

.i. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalamAd-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.

1,h.236) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: dia berkatq "Maka tidak ada dosa baginya."

Tentang ,11 ';i$-V il:-"Uata tidak ada dosa pula baginya" diaberkat4 '"Tidak ada

dosa baginya." Tentang fit & ,,bagi orang yang bertakwa" dia berkatq "Yang takut

berbuat maksiat kepada Allah."

'* Qr.Al Baqaratr (2\2216.

"' Diriwayatkan oleh Al Baghawi dalarn As-Sunan Al Kubra 6ld. 9, h' 13) dengan

sanad-nyaodiaberkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Aztr-Zhara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan a*ar ini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. l, t. ++) aan dia berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari jalur Ali, dari

Ibnu Abbas.
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[85f FirmanAllah ro'ata, * "flW)Sj,.VF\-*iLJil
W tt iAqS eq'p|"Mereka bertarrya kcpodamu tentang

khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada kcduaruya itu terdapat dosa besar

dan beberopa manfaat bagi maruuia, tetapi dosa kcduanya lebih besar

dar i manfaatfllt st. 
n 3 e 6

Dia berkata" ,,Al maisir adalatr judi. Konon, laki-laki pada masa

Jatriliyah mempertaruhkan isfii dan hartanya. Jadi, barangsiapa menang

judinya, dia mendapatkan isEi dan hartanya."3e 
.

[g6t Firman Allah Ta,ala, * 'iyQ. $ 'Podo ke&ranya itu

terdapat fusabesm."

'* Qr.At Baqaratr (2):219-," iiril;rd'i; ot"t, eft-nrbari dalam Janti'AI Bayan 'AnTabtil Ayi Al W'!n
6ld. 4, h. i2,1,'325,328, dan 330), dia berkata: Ali bin Daud menceritakan ke'padaku,-dia

6'"*atar Abu Shalih menccritalcan kepada kami, dia bcrlcsta: Muawiyatr menceritalcan

kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsoimri'
.3.'Dinyatakan oieh As-suyrthi dalam Ad-Dr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

Cfa. f ,'fr. iiii a- Ai" meriambatrkan hubungannya kepadl Ibnl e! Mundzir, Ibnu Abu

fratnn, Rbu la'far An-Nuhhas dalam ln-iVasigt wa Al Mansulh, dari Ibnu Abbas' Dia

juga ,*".uatrkan pada bagan aktumya, 'Allah kemudian menurunkan firman-Nya

rJ"fJit , 'Janganlih kamuilalat, sedangkan f,amu dalam keadoan mabuh'." (Qs. An-

Nisaa' tel: +:J. Mereka tidak meminumnya ketika shalat. Jika mereka telah

mela}sanaftan sLdat trya maka mereka meminumnya. Mereka tidak melaksanakan

shalat Zruhur hingga hilang mabuknya Kemudian sekelompok orang dari kaum muslim

meminumny4 lalu-mereka=saling mlmbunuh dan mengatakan apa yang tidak diridhai

oleh Allah SWT.. Ot"t karenJitu, Allatr menurunkan fimran-Nya, 'Sesunggulrya

(inrnun) khoner, berjudt, (berkorban unuk) berhala, mengundi nosib dengan panah,

i,aoun perbuaran keii'termasuk perbuatan stgtqn'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 90) Allatt

kemudian mengharamkan khamer dan melarangtya'"
oirin 

"y"trJo 
oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An'Nasil:h wa Al MansuHt (h. 53)

dengan ,inod-nyu, dia berkata: Abu Bakar bin sahal menceritakan kepada kami, dia

beri'ata, 'Salah s"or*g dari mereka berjudi dengan harta dan istinyq dan jika mereka

menang malca akan mengambil harta dan anaknya"
birlwayattcan oleh A'i Ajiri dalam Tahrim An'Nardi wa AsySyathranji wa Al Malahi

(h. 1d6) dengan sanad-nyi dia berkata: Abu Bakar bin Abu Daud menceritakan kepada

f,.;, v"'qui bin sufy; menceritakan kepada kami, Abu Shalih Abdullah bin Shalih

.rrJ".it f.i* kepada 
-kami 

dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, dia berkata.

Kemudian disebutkan atsw ini.
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Dia berkata, *Maksudnya, ada yang berkurang dari agamanya

ketika meminumnya.'ret

[87f Firman Allah Ta,ala, eq 'efi;3,,Dan beberapo manfaat bagi
manusia."

Dia berkata, "Maksudnya dalam mendapatkan kenikmatan dan

kesenangannya jika mereka meminumnya.,,3s

[88f Firman Allah Ta'ala, W n*UW1*Tetapi dosa kcduanya

lebih besar dari manfaatnya.

Dia berkata, "Apa yang hilang dari agamanya, dan dosa

meminumnya lebih besar daripada kenikmatan dan kesenangan yang
mereka dapatkan jika meminumnya."m

[s9f Firman Allah Ta,ata, ']et $ 
"ru.6y 

3$,.-ii,,Dan meretca

bertanya lrepadamu aw yang mereka nofkal*an. I(atakanrah, 'yang
lebih dari keperluan'.' io t

Dia berkata, "Ini sebelum disyariatkannya sedekah.'{@

'n lbid
'n lbid* Ibtd.

il qr. Al Baqarah Q):219.* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Takwit Ayi Al eur'ot
0ld. 4, h. 338) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muiwiyah bin
shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar-ini.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasihh wa Al Mansulih fi Al
Qur'an Al Karim (h. 3 dan 54) dengan sanad-nyl dia berkata: Bakar bin Sahal
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhatr, dari
Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al eur'an Al Azhim Qld. 1,h.374) dengan
lafazh: dikatakan bahwa ia diganti dengan ayat zakal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali
bin Abu Thalhah, dan disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Manisurfi At-Tafsir
bi Al Ma'tsur 0ld. l, 253) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir
serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

TAFSIRIBNUABBAS
/-h6d



[90] Firman Allatt SWT dalam ayat yang sarna.

Dia berkata, "Maksudnya adalah yang belum jelas tentang

hartamu.'{03

[elt Firman Allah ra'ota, 0@'blQi HJ t-Slfi 'N q-6fK
''f;$ll (4!1i "O"*ifianlah Allah metrrangkan ryat-ayat-Nya

kcpadamu supaya kamu berpikir, tentang dunia don alchirat.'aa

Dia berkata, "Maksudnya adalah hilangnya dunia dan binasanya,

serta menyambut hari akhirat dan kekekalannya.'#5

[e2f Firman Allah ra'ata, #rbif ,rtii,;o{'d*tS'#i *A*X:
'#'*S "Dan mereka bertanya kepadami tentang anok yatim,

kotakanloh, 'Mengurtu urwan mereka secara patut adalah baik, daniika

kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudoramu'."4M

Dia berkata, "Hal itu karena ketika Allah menurunkan ayat,

'sestmgguhnya orang-orang yang memafun harta anak yatim sectra

zhalim, sebenantya merekn itu menelan api sepenuh perutnya dan

mereka akan masuk kc dalam api yang menyala-nyala (neraka)', kaum

muslim menjadi tidak suka berkumpul dengan anak yatim dan berat

@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
fild. 4, h. 338) detgm sanod yang sama dengan alscr sebelumnya.

* Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Montsur fi At-Tafsir bi Al Ma'sur $ld.
l, h. 253) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mun&ir serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalann Al Itqanfi Uun Al Qar'an fild. 2, h. 8) dari jalur
Ali, dari Ibnu Abbas, dengan lafaztr: Yang belum jelas bagimu tentang keadaanmu'* 

Qr. Al Baqaratr Q): 219 dan220.
05 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Taluil Ayi Al Qur'an

(td. 4, h. 348) dengaa sanad yang sama dengan atsa sebelumnya (no. 89).

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin $ld. 1,h.347) dan dia

menghubungkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At'Tafsir bi Al Ma'tsur $ld.
l, h. 255) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, serta Abu Asy-Syaikh dalarr. Al 'Uzhmah, dari Ibnu Abbas.

o* 
Q.. Al Baqaratr (2\: 220.
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untuk bergaul dengan mereka dalam suatu urusan. Mereka lalu bertanya

kepada Rasulullah sAw tentang hal itu. Allah kemudian menurunkan

f irman-Nya,#r;S|rb-$o$7&'l'd;LF,Katakantah,,Mengurus
urusan mereka secara wtut adalah baik, dan jika kamu menggauli
mereka, maka mereka adalah saudaromu,."407

[93f Firman A[ah Ta,ata, '#{f{ ,ifi it! {3 *oon jikatau Auah
menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.'aw

Iilh

Dia berkata, 'Tika Allah berkehendak, niscaya Dia mendatangkan

kesulitan kepadamu, akan tetapi Allah melapangkan dan

memudahkannya.aoe Allah berfirman, 6 ir( *i'J;fr5 #S( ;,*oo Ut
'gi/su" 3W"gi/SU, 3W 'Barangsiapa (di antara pmelihara itu) mampu, maka

hendaHah ia menahan diri (dari memalcan harta anak yatim itu) dan

barangsiapa miskin, maka bolehlah ia maknn harta itu memrut yang
patuf. " (Qs.An-Nisaa' [a]:6)

[94f Firman Allah Ta, ato, 1j8- &',gs.rr:Ji w { j,, Dan j anganl ah

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mubnin)
sebelum mereka beriman. "l I o

e7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwit Ayi At eur'an
fild. 4, h. 302) dengan sanad yang sama dengan atsw no.89.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhin (ld. r, h. 375) dengan
sedikit perbedaan pada lafaztrnya.

'3' Disebutkan oleh As-suyuthi dalamAd-Dur Al Mantsurf At-Tafsir bi AI Ma'tnr (11d.
l, h. 56) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Abu Hatim,
dari Ibnu Abbas.*t ,Qr.Al Baqaratr (2):220.

@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takvit Ayi Al eur'an
Cld. 4, h. 359) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
'3' Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
0ld. l, h. 55) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas. Disebutkan juga dalam Al Itqan fi Ulum Al eur'an $ld. 2,
h. 8) dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan lafaztr: La a,natahtm,
yan g artinya mennrlitkanmu.

o'o 
Qr.Al Baqarah (2):221.
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U x'""t'a,{21 :r; b Q.$'uist r'g Z

Dia berkata, "Kemudian dikecualikan wanita ahli kitab. Allah

lalu berfirman, ffii lj'J 'U-$l A igi{V 'Dan wanita-wanita yang

menjaga lrehormatan di antora orang-orangyang diberi Al kitab', !(i"b
'Halal bagimu', "uXA 'iijliV T;L 'Bila kamu telah membcryar mas

kawin mereka dengan maksud menilcahirrya', maksudnya adalah mahar

mereka, gtl-tll eieg *5 ';t ;;l '& 'r*t 'Tidak dengan maksud

berzina dan tidak (Wla) menjadikannya gundik-gundik' malananya

adalah, menjaga diri dan tidak melakukan perzinahan.'/ll

[e5f Firman Allah ra'ata, o;,I({ir$i;E i:J; S, iAet ,;4Xk53
i,:ili ti' "'u'$ ;i ! i;; fr t ; :,'', &'i;fr73'*"r;st#- lxr,$A :r" b 6tV'u#,iy-s;A e "ii

O;gJ| ,iAi qi$i uMereka bertanya kcpadamu tentang haid.

Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu hendaHah

kamu menjauhkan diri dari wanita di wahu haid; dan ianganlah kamu

mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci,

maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Alloh

'rr Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An Talswil Ai Al Qtr'an
$ld. 4, h. 362) dcngan soudyaagsama dengan aLrc sebelumnya.

8 Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasilh wa Al Mansuth (h. 55

dan 56) dengan sanad-nya, dia berkata: Bakar bin Sahal menceritakan kepada kanti, dia
berkata: Abdullatr bin Shalih Al Juhani menceritakan kepadaku dari Muawiyah bin
Shdih Al Hadhrami, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsr lni, dan tambahan antara dua kunrng darinya.
tt Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls"Sznan Al Kubra (ild. 7, h. l7l), bab:

Diharamkannya Wanita Merdeka dari Golongan Musyrik', dengan sanad'nya, dia
berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-
Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini, dengan sedikit perbedaart

pendapat dalam lafazhnya.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. l, 375) dan dia
menghubungkannya kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: Allatt
mengecualikan wanita ahli kitab darinya"
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur

6ld. l, h.256) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Abu Hatim serta lbnu
Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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fupadamu. Sesungguhnya Allah menyukai or(mg'orang yang tobot dan

menyulrai orang-orang yang menyucikan diri'.' a t 2

Allah SWT berfirm ar., Lhr1^i ;, d4\ 13i!6 "oleh sebab in
hendaHah kamu meniauhkan diri dari wanita di wafuu haid."

Maksudnya, jauhilah menyentuh bagian kemaluannya!'{r3

Tentang firman-Nya, ';t1E' ti$ ",lpaOita mereka telah suci," dia

berkata, "Jika mereka telatr suci dari darah dan bersuci dengan air.'{14

Tentang firman-Nya , 'it\ {11 !I; b <}3U "Maka campurilah

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepdamu," dia berkata,
*Maksudnya adalah kemaluannya, dan jangan ke tempat selain itu. Jadi,

barangsiapa telatr melalarkan hal itu, walaupun sedikit berarti dia telah

melanggar."al5

ot' 
Qr.Al Baqrah Q\:222.

ar3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Takwil Ayi Al Qar'ot
6ld. 4, h. 374) dengan sanad-nyao dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mua'wiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss rni.
' o'o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qar'an

6ld. l, h. 386 dan 388) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

[epadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhdr, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsorini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-sznan Al Kubra Majmuu'ah (ild. l, h. 309)

dengan sanad-nya" dia berkata: Abu Zakariya bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan

kepadgkami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,

da; 4U bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.... Dengan sedikit perbedaan pada sebagian

lafaztrnya. Lalu disebutkan, *Jika mereka telah suci dari daratr dan bersuci dengan air."

Sebagaimana ganti dari lafaztr: Apabila telatr bersuci dan bersuci dengan air.

{. Oiriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas sebagiannya dalam An'Nasikh wa Al
Mansufir (h. 60) dengan sarad sebelumnya, dan telah disebutkan dalam alrar nomor 94.

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. l, h. 38) tanpa

tarjih, dengan sedikit perbedaan pada sebagian lafadtnya
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur,

secara terpisah (ild. l, h. 260 dan 251). Dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

ott lbid

TAFSIRIBNUABBASA



t

[96] Firman Allah To'ala, 'p t;\ 'ff; 13;itl .KS; $Y *uo*o datangitah tanah

tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kchendaki.'At6

Dia berkata, "Maksudnya adalah bercocok tanam di bagian

kemaluannya."

Dia berkata, "Kamu bisa mendatanginya (menggaulinya)

sekehendakmu dari depan dan belakang, serta sesuai dengan yang kamu

kehendaki di tempat itu. Janganlatr melampaui kemaluannya dalam hal

itu. Itulah makna firman-Nya,'il'31j (* b 6lV' Makn campnilah

mereka itu di tempa yang diprintahkanAllah kcpadanu'.'rt7

[97f Firman Allah Ta'ala, \];i;W J P{rtiA?etuG{s
rya'$:,si:r$i 4 V#,3 "Jangonlah kamu jadikan (nama)

Allah dolam sumpahmu sebagai penghalang wttuk berbuat kebaiiknn,

bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha

Mendengar tagi Matw Mengetahui.' il t I

Dia berkata, "Janganlah Aku kamu jadikan penghalang

sumpahmu untuk tidak melakukan kebaikan, akan tetapi tebuslah

sumpahmu itu dan lakukantah kebaikan!'/re

t" 
Qr.Al Baqaratr (2):223.

on Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Tabtil Ayi Al Qar'on
(ld. 4, h. 398) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali bin Abi Daud menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan otsar ni.
.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra 0ld. 7, h. 196) dangan

sanad yatg tslah disebutkan dalun osq sebelumnya.
a Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. l, h.253), dikutip dari Ibnu Jarir dan Al Baihaqi.o" 

Qr.Al Baqarah Q):224.are Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
Cld. 4, h. 422) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,
dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Ktbra (ild. l, h. 33), kit^b Al
Iman, dengan sanad-nya, dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami,
Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada
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[98f Firman Allah Ta'ala, ,l.sj e fi\ Xt 'f'+rtz I *nbn tida*

menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah).'420

Dia berkata, "hi adalah berkenaan dengan seseorang yang

bersumpah dalam suatu perkara yang berbahaya untuk dilalorkan, namun

ia tidak melakukannya, lalu ia melihat yang lebih baik darinya. Allah

kemudian memerintahkan untuk membayar kaffmah atas sumpahnya dan

melglrkan yang lebih baik."

. [Dia berkata,] "Yang termasuk sumpatr tidak dimaksud adalah

apabila seseorang bersumpah atas suatu perkara yang tidak diketahui

kebenarannya, dan dia telah salah dalam sumpahnya. Inilah yang wajib

koffarah-nya, dan tidak ada dosa baginya."a2l

[99] Dia 'berkata, "[Orang yang berkata], 'Demi Allah, aku telah

melakukan ini dan ini', dan dia mengira telah melakukannya, kemudian

diketahui bahwa dia tidak melakukannya, maka dia tidak termasuk orang

yang (bersumpah), dan dia tidak wajib membayar kaffarah.'An

kami dari Muawiyah bin Shalh, dari Ali bin Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan ats@ill.i.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (ild. I, h' 390) dan

dihubunglcan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. l, h.269) dan dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.o' 
Q.. Al Baqaratr (2):225.

a"?r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
fild. 4, h.432 dan 433) dengan sanad ymg telah disebutkan pada atsor sebelumnya.

Diriwayatkan pula secara singkat dengan sanad darinya fild. 4, h. '145).
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (jld.
1,h.269) dengan sedikit perbedaan lafadr, dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta lbnu
Al Mundzir dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

422 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an
(ld. 4, h. 436 dan 437) dengan sanad-ny4 dia berkata: Yunus menceritakan kepadaku,

dia berkata: Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih

mengabarkan kepadaku dari Yatrya bin Sa'id, dari Ali bin Abu Thalhah. Kemudian

disebutkan atsq ini.
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[l00f FirmanAlrahra'ata,'$L{rto|"#';'5#;i6,qu:$:;ir-$.
#) 3;L "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi

tangguh empat bulan (lamarrya). Kemudianiika mereka kembali (leepada

istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.'423

Dia (bnu Abbas) berkata, "Firman-Ny ^ Fi ;?9 U'$|-'u-fi.
'# ;;S,maksudnya adalatr, seorang suami yang bersumpah, Demi

Allah, aku tidak akan menyetubuhi istriku,' diberi waktu untuk

menunggu selama empat bulan. Jika setelah emPat bulan dia

menyetubuhi ishinya, maka dia harus membayar denda atas sumpah yang

diucapkannya, dengan memberi makan sepuluh orang miskin, atau

memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak

perempuan. Jika dia tidak mampu melaksanakan salah satu dari ketiga hal

tersebut, maka dia harus berpuasa selama tigahari.'A2a

[101] Dalam riwayat lain tentang ayat yang sama, dia berkata, "Suami

yang bersumpah, 'Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhi istriku,' diberi

waktu untuk menunggu selama empat bulan. Jika setelatr empat bulan dia

menyetubuhi istrinya" maka dia hanrs membayar denda atas sumpah yang

diucapkannya. Namun jika ia tidak menyetubuhi istrinya, maka p€nguasa

atau hakim harus memaksanya untuk memilih, tetap mempertahankan

A Syaikh Matrmud Syakir -aen-tahqiq isnad ini- berkatq "Isnod ini dinyatakan

dalam manuskrip dan kitab yang telah dicetalq dan alcu tidak bisa mernperjelas

kebenarannyq maka aku biarkan seperti semulq hingga jelas kebenarannya Aku
khawatir telah ada yang gugur isnad lun antara dua Perkataan it)." Hamisy TafsiT Ath-

Thabori (ild. 4, h. 437).o' 
Qr.Al Baqarah (2):226.

o'o Diriwaya*an oleh Ath-Thabari dalam P,ttab Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al
Qur'an (ild. 4, h. 476) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

liepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
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isrinya dengan membayar kafmah, atau menceraikan istrinya,

sebagaimana perintah 411.52r*zs

[102]FirmanAllahra'ala,'iliQ{ j;t'-iiS'6#fl,<-^:;;r5;JJAV
$!; A1;nbl"## TSt r;!r, fi\'t .i- -{"Li*yi O'eVeY'$s- J";{::a!hlfi'rs,as{}'P*,.9"1:+,j@'ri:;iiil'r'i;,lii'W'i+VitVJ:tirw"cd,;vi'tr

"Wanita-wanita yang ditlnlak hendaHah menahan diri (menunggu) tiga

kali qrml. Tidak boleh mereka menyembunyikan aW yang diciptakan

Allah dalam rahimnya, jika mereko beriman kcpda Allah dan Hmi

Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti

itu, jilra mereka (pto suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita

memrynyai hokyang seimbang dengan kewaiibonnya menuntt carayang

mo'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan

daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana.'a26

Dia berkata, "Jika seorang suami menceraikan istrinya dalam

keadaan hamil, maka dia harus merujuknya sebelum melatrirkan, dan istri

tidak boleh menyembunyikan kehamilannya, sebagaimana firman Allah

Ta'ata, '*61 O'e( 'dLY 6:* 6'#'V*; Tidak boteh mereka

menyembwtyikan apa yang diciptakan Atlah dalam rahimnya' -'t27

ar Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Balnn 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

old. 4, h. 476) dengan sanadty4 sebagaimana telatr kami sebutkan pada atsar

sebelumnya
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-,Sanan Al Kubra Old.7, h. 380) dengan

sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada

kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan lafaztt.o' Q..Al Baqaratr (2):228.

o2'Diriwayatkan oleh Ath-firabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
6ld. 4, h. 2l) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan otsar ini dengan sanad yang sama secara ringkas (ild. 4, h. 527).

* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (ld. 7, h. 367) dengan

sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakaria bin Ishak mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan

Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
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[103t Firman Atlatr ra'ata, *UUt31 ,;IA'!l]6,iS i1'i'61f'ti
"Thalak (yang dopat dintiuhi) &n kali. Setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cora yang baik.'a28

Dia berkata, *Jika seorang suami telah menthalak istrinya

sebanyak dua kali, maka hendalarya dia takut kepada Allah pada thalak

yang ketiga, karena dia akan diberikan pilihan, tetap bersama istrinya dan

memperlakukannya dengan baik, atau menceraikannya dengan ma'rttf,

agar suami tidak menztraliminya sedikit P,rn?"n"

[l04f FirmanAllatrra'ata,r;s"i#tliviLu6'Hl|-*S\'ridok
halal bogi kamu mengambil kembati sesuatu dari yang telah kamu

ber ikan ke Wfu mere ka,' A3o

Dia berlota, "Kecuali perbuatan nurtV dan berakhlak tidak terpuji

datang dari istri, lalu dia mengajakmu untuk menebus darimu, maka tidak

ada dosa bagimu atas tebusan yang dibayarkan oleh istrimu"/3r

AMullah bin Shdih mcnccritakan kpads karni dsd Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin

eUo m"Ur*r, dari tbnu Abbas. Kemudian disebutlon arso ini-" Ada tambahm darinya'

seUagaimanairfa^:Tdhtnqatraw isnataini, digonti mcnjadi rynlq4aw tathliiqautni.

Sed;gkan moa lott tadta' digntmcnjadi: Mm lan lad'a' bm'la"oa'
+ piiyata*an oleh As-Suyuthi dalam A&Dr Al Mantsw fi At-Tgfsiir bi Al Ma'tsur

Ciro. r, [. ile\ a^dihubun-gkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mtmdzir, Ibnu.Abu Hatim, dan

it n"inrqi, aari rUnu Abb;, d*grn tambatran lafazh dari Al Baihaqi, seperli: lfalaa

vahillu lalua an taHamlw yn'ni lwrrrlat aa.- 4r 
Qs. Al Baqrah (2): Ds.

o8 iiri*aya&"n ot"t e6-m.fari dalam Jami' Al Bayan 'An f9'yttl Ayi Al Qw'an

0ld. 4, h. 542i dengan sanad-nya,dia berkata: Al Mutsanna menceritakan ke'padaku, dia

derkata: euauu*r uin shalih menceritakan kepada kami, dia berkda: Muawiyah bin

Shalih menccritakan kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan au6r- rni. Diriwayatkan dengan sanadyang sama secara terpisah (ild' 4, h'

548).
.:. iiiny"t t* olch Ibnu Katsir dalam Tafsir Al an'an Al Azhim 0ld. l, h' tt00) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'

l. Oinyit t- oleh As-suyuttri dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-TaIsi! bi Al Ma'tsur

Cra. r, il. iaT a^dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim,

dari Ibnu Abbas.
o'o 

Qr. Al Baqaratr Q): 229.
*, ptirirr"y"tk- otif etn-nraUari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 4, h. 557j dengan sanad-nyqdia berkata: Ali bin Abi Daud menceritakan kepadaku,
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I l Git Firman All ah ra' at a, . f 3:iil bU,$i (!i*, fi 'l ;;t:g-'ri'il+ Sg

"Jika kamu khawatir bahwa kc&wrya (swnri istn) frdak daPat

menjalanknn huhtm-huhnn Allah, maka tidak ada dosa atas kcdtnnya

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.'a32

Dia berkata, "Yaitu tidak menegakkan hukum Allah SWT,

diantaranya menganggap remeh suaminya dan buruknya perilaku istri,

seperti perkataan istri kepada suaminya, 'Demi Allah, aku tidak akan

berbuat baik kepadamu, tidak akan tidur denganmu, dan tidak akan

mematuhi perintahmu'. Jika istri telah melalarkan hal tersebut, maka

halal bagi suami unttrk mengambil tebusan yang diberikan oleh istri

kepadanya.'{33

It06l Firman Allah ra'ala, ?*C.ir'Cri#'"ib 5fri6@r,$
,,Kemudian jika si suami men-thalak-nya (sesudah thalak yang kcdw),

maka perempttan itu tidak lagi tnlal bagilryo hingga dia kmvin dengan

sttrrrni yang lain.'t3a

Dia berkata, "Jilo diamen4luloktiga lcali, malo tidak halal bagi

suaminyaa3s hingga istrinya dinilotri oleh orang lain.'{s

dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia bcrkata: Muawiyah menceritakan

kepadalcu dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kernudian disebutkan atso ini'
.3. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantfllfr At-Talsir bi Al Matsw $ld'
t, n. ia1 dan dihubungkan kepada Ibnu Mundzir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.o" 
Qr.At Baqaratr (2):229.

a33 D-iriwavatkan oletr Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 4,'h. 563j dengan sanad-nyq dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, dia

trkat", Abd;[ah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas' Kemudian

disebutkan atsarini,
o'o Qr.Al Baqarah (2):230.
o'5 Tambahan dalam ls-Sznan Al Kubra.
036 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

01d.4, h. 586) dengan sanadyangtelahdisebulkan dalanatssno' 105'

i.-oiri*"yuti.* 6t"tt et daitraqi dalarn As-Sunan Al Kubra Qld. 7, h. 376) dan

bersambung dengan alsar setelahnya dengan sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria bin

Lui i.rr* ir"rgourtk- kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada
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fiofl Firman Allah ra'ota, 4-6& :\-€.li-o1$'&i6@of
';oti;ty "Kemudian jika swmi yang lain itu menceraikannya, malm

tidak ada dosa bagi keduarya (bekas suami Wrtana dan istri) untuk

kawin kembali jika kcduanya berpendapat akan dapat menialankan

huhm-lruhnt Allah.'r37

Dia berkata, "Jika perempuan tersebut menikah setelah suami

pertama dan telah tidur dengan suami kedua,#8 maka tidak berdosa jika

suami pertama kembali menikahinya setelatr suami kedua

menceraikannya atau meninggal dunia.'{3e

[losf FirmanAllahra'ata,'isi-b1"i.]:i:,<i'i&1'rifixiilt,i.rt,I'r:sy,
'ifij2!",lpabita konu men-tlnlak istri-istrimu, lalu habis masa iddah-

nya, Mmaka jangonlah komu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi

dengan bakal suaminya.' aao

kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kcpada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan
kepada ltami dafi Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kemudian disebutkan di arsar ini.
.& Dinydakan olch As-Suyuthi dalsfm Ad-htr Al Manuwfi At-Tdsir bi Al Matsur Qld.
l, h. 283) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim dan

Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.o" 
Qr.Al Baqarah (2):230.

o" 
Tambalran dalam kitabld-Dr Al Mantsw.

a3e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jufi' Al Boyan 'An Ta\il Ayi Al Qr'an
(ld. 4, h.597) dengan sond-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shdih menceritalcan kepada kami, dia berlcata: Muawiyah bin

Shalih menceritalcan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhsh, dai Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atso mi.
8 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalun As-Sunan Al Kubra (ild. 7, h. 376) bersambung

dengan 4rr@ setelahnya dengan sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak

mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarlcan kepada kami,

Utsman bin Sa'id menc€ritakan kepada karni, AMullatr bin Shalih menceritakan kepada

kami dafi Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsor ini. Dibuang lafazh: Faqad lallat lahu,yang ada di alchir kalimat.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dn Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Matsur AH.
l, h. 283) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

*o 
Qr.At Baqaratr (2\:232.
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Dia berkata, "hi tentang laki-laki yang men-tlwlak istrinya

sekali, atau dua kali, dan akan berakhir iddah-nya. Kemudian suami ingin

kembali kepada istrinya, begitu juga sebaliknya, namun keluarga atau

wali istri melarang istri tersebut untuk kembali kepada suaminya, maka

Allah SWT melarang mereka untuk menghalangi istri tersebut untuk

kembali kepada suaminya.'#l

[r09f Firman Allah Ta'ata, "*( fi;'bLfrt |UjLrg]V "para ibu

hendaHah menlrusukan anak-anabtya selama dua tahun penuh.'il2

Dia berkata, 'Allah menjadikan masa menyusui dua tahun Penuh

bagi yang mau menyempurnakan masa menyusui. Kemudian Allah

berrirman, 'W e[l.ti' )3t33* e6;"'iq 6i1 5,16 'Apabita

keduanya ingin menyapih (sebelum fuo tahun) dengan lcerelaan

keduanya dan permusymtaratan, mako tidak ado dosa atas keduanya'.

Jika keduanya ingi menyapih sebelum dua tahun atau sesudah dua tahun,

maka diperbolehkan.'#3

[110t Firman Allah Ta'ala,'W *lS "Maka tidak ada dosa atas

kcduanya.'aaa

Dia berkata, "Falaa kharaja alaihimaa (Tidak ada dosa bagi

keduanya).'45

ar Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
fild. 5, h. 22) dengan sanad yang sudah kami sebutkan dalan,ir atsar no. 107.

+ Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (1ld.l, h. 415) dengan

lafazh: ruzilat hadzih al ayatfi ar raiuli. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
Bu*tari (ild. 8, h. 40) dengan ringkas, dan dihubungkan kepada Ibnu Mundzir darijalur
Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
r.. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Matsur (11d.

l, h. 287) dan dihubungkan kepada Ibnu Mundzir, dari Ibnu Abbas'*' Qt.Al Baqaratr (2):233.
*3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 5, h. 35) dengan sanad yang sudatr kami sebutkan dalarn atsu no. 107. sebagian
juga meriwayatkan dengan sanad masing'masing (ild' 5, h' 69).* 

Qs. Al Baqaratr l2l:233.
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[!llf FirmanAllahTa'ata,'6,'#5-$i1'a;ta4|€*i;i;A-$tS
-g^!{t 

,#1 '23'51 "Orang-orang yang meninggal dtmio diantaramu

dengan rienfnggatkan istri-istri (hendaHah para istri itu) menangguhkan

dirinya (ber-iddah) empat bulan septtluh hari.'4a6

Dia berkata, "Ini adalah iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh

suaminya, kecuali dia hamil, maka iddah-nya setelah melahirkan

anaknya.'#7

[112f Firman Allatr Ta'ala, l4i';,L> u 4r r*F l1'#'LVli
"Dan tidak afu fusa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan

sindiran.'48

Dia berkata, 'Menggunakan sindiran dalam masa iddah-nya,

dengan perkataan, 'Jika kamu setuju maka janganlah dirimu

mendahuluiku, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan

menyiapkan bagi diriku dan dirimu'. Atau dengan sindiran yang lain.

Tentu hal seperti ini tidak apa-apa.'#e

[r13f Firman Allah ro'ata,6t;Z$'j$:;J {t& iit+6{ SSS
"Janganlah kmnu mengadakan ianii kmin dengan mereka secara

rahasia, lrccuali sekado mengucapkan (kcpada m*eka) perkataan yang

ma'ruf,'t1o

{s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 5, h. 71) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritalcalr kepadaku, dia

Serkata: Abdutlalt- bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadalsu dari AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsqrni.* 
Qs. Al Baqaratr (z):Ba.*' biriwayaticao oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Btyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 5, h. 79) dengan sanadyanglslatr disebutkan dalarn atss sebelumnya
*t Qr.Al Baqaratr (2):235.{e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bcyan 'An To'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 5, h. 79) dengan sanadyangtnlah disebutkan dalarn atsq sebelumnya.
.1. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Malszr (ld.
l, h. 291) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas'

oto 
Qr. Al Baqaratr (2): 235.
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Dia berkata, "Jangan kamu berkata kepadanya, 'Aku rindu,

berjanjilah jangan menikahi yang lain'. Atau kata-kata serupa lainnya."asl

[114f Firman Allatr Ta'ala, tlt;21'j$;n.I {t "Kecuali sekadw

mengucaplcan (keryda merekn) perkataan yang ma'ruf,'ts2

Dia berkata, *Jika kamu setuju untuk tidak mendahuluiku dengan

dirimu!'{53

[llfl Firman Allah ra'ata,'ii]s trY 
r^::{t"ilL oL# i:4 "ridak

oda lznajiban membayw (nahor) atas kamu, jika kamu menceraikan

istri-istri kamu sebelum kamu bercampttr dengan mereka.'a51

Dia berkata ,*'u;jt adalah nikah.'/r'

a5r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an
(ld. 5, h. lO7) dagu sotod yang telatr discbutkan dalam ar.rar sebelumnya (no' I l0).
.& Dinftakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qw'ot Al Azhim (ild. I, h. 422) dur
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhatt, dari Ibnu Abbas'
* Dinyatalran oleh As-Suyuthi ddam Ad-Dar Al Mannrfi At'Tafsir bi Al Mauw $ld.
l, h. 291) dengan dinisbatlcan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim,
bcrsaurbung dengan altar setelahnya.

o5'qs. Al Baqaratr (2):235.
a53 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 5, h. 114) dengan sutad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berlcata: Abdullatr bin Shatih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsa.ini.
* Diuyatakan oleh As-suyuthi dalamAd-Dur Al Mantatrfi At-Tafsir bi Al Matsur (11d.

1, h. 2tl) dengan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim,

dari Ibnu Abbas, bersambung dengan atsar sebelumnya.
oto 

Q..Al Baqarah (2):236.
o'5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 5, h. 117) dengan sanadyanglelah disebutkan dalaroatsar. sebelumnya'
.1. Dinyatakan oleh As-suytrthi dalam Ad-Dtr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Matwr $ld.
l, h. 291), bersambung dengan dua atsar yang akan disebutkan dan dihubungkan kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi dalam kitab sunannyq

dari Ibnu Abbas.
,.. Disebutkan dalanAl ltqanfi Ulun Al Qur'an (ild. 2 h. 8) dengan lafazh: al massu: al
jimaa'(berhubungan badan) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.
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[116f Firman Allah Ta'ala, sebelum kamu

m e ne ntukan m ahanty a.' 4 5 6

Dia berkata,"ziaS-7)t adalatr dll&Jl atau mahar.'/57

[r17f Firman Allatr ra'ata, fi:i ;i:iiA$:i7,3$&!ii,ri "oans

yang mampu menuntt ktmampuannya dan orang yang misHn memtrut

kemampuonnya (prlo).' "t
Dia berkata, "lni dalam hal laki-laki yang mengawini perempuan

dan tidak menyebut mahar, kemudian dia men-thalak-nya sebelum

bercampur dengannya. Allah SWT memerintahkan agar laki-laki tersebut

memberikan mut'ah (tunjangan) kepada istrinya sesuai kemampuannya,

bila kaya memberikan pembantu atau yang lainnya, sedangkan bila

miskin membelikan tiga baju atau yang lainnya.'rse

I r 1 sf Firman Al lah Ta' al a,'iL rLrj't6'";;,3 51 6 n'i];3il og

i$VlA'lirj "Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu

ttt 
Qr.Al Baqarah (2):236.

057 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqyan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an
(ld. 5, h. 120) dengan sanad yang telah disebutkan dalam atso no. I 14.
.3. Dinyatakan oleh Abu Ja'far An Nuhas dalam kitab lr-lVasilrt wa Al Mansukh fi Al
@tr'on Al Kuim (h. 279) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.
€. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tofsir bi Al Matsur $ld.
l, h. 291), bersambung dengan arsar sebelumnya dan sesudahnya, dalam kitab ll ltqanfi
tJlum Al Qur'an 01d.2,h. 8), dengan dinisbatkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

ott qs. Al Baqaratr Q):236.
o5e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 5, h. 121) dengan sanad-rrya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas. Kemudian

disebutkan alsqini.
.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Szran Al Kubra 0ld. 7, hal. 244) dengan

sanad-nyao dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: fuma ar-raiul. Kemudian disebutkan

atsar ini. Disebutkan pula lafaztr: Nalwu dzaqlik mengganti Syibhu dzaalik

"'^$-j ,jt V* 31 "Dan
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bercampur dengan mereka, padalal sesungguhnyo kamu sudah

menentukan maharnya, maka bryarlah seperdua dari mahar yang teloh

kamu tentukan itu.'460

Dia berkata, "Ini adalah laki-laki yang menikatri perempuan dan

telah menentukan mahamya, kemudian dia men-tholak-nya sebelum

mencampuriayz,$r maka perempuan tersebut hanya berhak mendapatlon

setengah dari maharnya, tidak lebih dari itu.'#2

ttfgi firman Allah Ta'ala, 1fro\-Jy"Keculr jika isni-istrimu itu

memdalkan.'a63

Dia berkata, 'Maksudnya adalatr perawan atau janda yang

dikawinkan oleh selain bapaknya, maka maaf ada di tangan mereka. Jika

mereka menghendaki maka mereka memaafkan dan tidak mengambilnya,

dan jika mereka menghendaki maka mereka dapat mengambil setengah

mahar tersebut.'#

* 
Qt.Al Baqarah (2):237.

ott Tambahan dalam kitab I d-Dtr Al Mantstr.
62 Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al BaWr 'An Ta\il Ayi Al Qar'an

01d.5 h. l4l) dengan sanadyangtelatr disebutkan padaatsono.ll7.
.& Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra (ild. 7 h. 254 dart 255)
dengan sanad yang telatr disebutkan pada alsor sebelumnyq dengan lafazh: w-mjul.
Kcmudian disebutkan atso ini. Serta mengganti lafazh: Falaha nishf as-shadaaq,

menjadi lal aha nis hf s hadaoqi la.
.& Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalarn Ad-Dar Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Matsur fild.
l, h. 292), bersambung dengan alsar setelahnya dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir,
Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim serta Al Baihaqi dalam kitab sunanny4 dari Ibnu
Abbas.* 

Qr.Al Baqaratr Q):237.6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
fild. 5 h. 143) dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sanan Al Kubra (ild. 7 h. 252) bersambung

dengan yang setelahnyq dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada atsar no. ll7,
dan ia menyebutkan redaksi: In si'na tarabra, menjadi: In si'na 'afawnafatarabta.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Matsur Qld.
I h. 392) bersambung dengan atsar sebelumnya dan atsar setelatrnyq dinisbatkan
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[120f Firman Allatr Ta'ala, L(iJi i'ril .e*, rs$i

dimaaflran oleh orang yang meme gang ikatan nikah.' 465

'r3:11 "Atau

Dia berkata, "Maksudnya adalah bapak dari anak gadis-perawan,

maka untuk maafrrya ada pada bapaknya, dan anak gadis itu tidak

memiliki keputusan jika di+halaft, selama dia berada dalam pengasuhan

bapaknya."65

[121] Firman Allah Ta'ala, '*6 biiS; "Berdirilah untuk Altah

(dalam shalatmu) dengan khusyt.' 467

Dia berkata, "Orang-orang yang taatlA6s

U22l Firman Auah ra'ata, 'ufs;t'oia$ ;L"5f;*-i|5ts
dlL t& )fii Jt,ti,fr ,-fr;f, "Dan orang-orans vang akan

meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaHah

berttasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi naflcah hingga setahun

lamanya dan tidak distruh pindah (dari rumahnyo).'46e

Dia berkata, "Jika laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan

seorang istri, maka iddah-nya satu tahun dan mendapatkan nafl<ah dari

harta peninggalan suaminya."

kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi ddam kitab srmannya

dari Ibnu Abbas.*'qs. Al Baqarah (2):237.6 Diriwayatkan oleh At-Thabari dalun Jami' Al Bayan 'An Tabwil Ayi Al Qur'ot
(ld. 5, h. 146) derrgansarrord yangtelah disebutkan padaatsu sebelumnya
.E. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al Kubra (ild. 7, h. 252)

bersambung dengan arsr sebelumnya dengan sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria bin

Abi Ishak mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada

kami, Usman bin Said menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritalcan

kepada kami dari Muawiyah bin Shdih, dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kemudian disebutkan atso ini.*' 
Qr.Al Baqaratr (2):235.

68 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 5, h. 229) dengat sanad yatgtelatr disebutkan pdjra atsr no. I 19. Dinyatakan oleh

At eastatani dal3131r lrsyad AsySyor1 ti Syuh Al Bufioi (11d.7,h. 4l) dari Ibnu Abbas.
*' Qr.Al Baqarah (2):230.
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Allah SWT lalu menurunkan ayat setelatr, '3o, 'i;;f- {$l't
"5^{' i tS '6, [5i V;l air-; "o)org-ororg yong

meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaHah

pora istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan septluh

hari.'a7o

Itu juga merupakan iddah bagi orang yang ditinggal mati

suaminya, kecuali istri tersebut sedang hamil, maka iddah-nya berakhir

setelah melahirkan anaknya.

Dalam masalah warisan, A{lah SWT berfirmarr, l7a'€ti(};
',fiit'"r{i'$ ;U i,e oy,'ii -#;q 

d g;:3i;-,paro isti
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak

memrynyai anak" Jil@ knmu mempunyai anak, mola para istri

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.'a7t

Allah SWT menjelaskan warisan yang diperoleh istri dan

membiarkan wasiat serta nafkah.aT2

[123f Firman Allah Ta'ala, ;U; $ "ft 4" *. *Di dalamnya

terdopat lcctenangan dari Tuhonmu. *47j

o'o 
Qr. Al Baqaratr Q): Ba.o" 
Qr.An Nisaa' Q):12.oz Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur^an

fild. 5, h. 255) dengan sanad yang telatr disebutkan pada atso no. I 19.

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma*ur dan
dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Ani Hatim, serta Al Baihaqi dalun Al Asma'wa
Ash-Shifat, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini dengan sedikit perbedaan

dalam lafadmya.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (ild. 8, h. 427)detgm sanad
yang telah disebutkan pada atso no. 120.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tofsir Al Qur'an Al Azhim (ild. l, h. 438) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dar Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Matsur Qld.
l, h. 289) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbast' Q..Al Baqarah Q):2a8.
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Dia berkata, 'Di dalamnya terdapat ketenangan, maksudnya

adalatr rahmat.'{?4

[l24f FirmanAtlahra'ota,rtfri*;'^;r:,L?{'l:ii4jJf ?Sylif{rai
v5;r)$-eu,'f3-'.;1iy,$y1ii+'*"il-ri.jA- jfi 96i,o-ii$ac
';,i;_{i 3N6 e#:'45gi-;e Q* t* e, e"i,H{5 {,&
l$;l',Dt?Si# "Altah trdak ada tuhan (yang berhak disembah)

melainkan Dia yang hidup kckal lagi terus-menerus mengun$ (malihluk-

I{ya); tidak mengantuk dan tidak tidw. Keptnyaan-Nya apa yang di

langrt dan di bumi. Tiadoyang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa

izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di

belakang mereka, don mereka tidak mengetahui apa-apa dmi ilmu Allah

melainkan apa yang dikelendaki-Nya. Kursi Allah meliptti langit dan

bumi. Dan Allah tidok merasa berat memelihara keduanya, dan Allah

Maha Tinggi tagi Mata besar.'475

Dia berkata, "'{4 adalah an-nu'as atau ngantuk, dan an-naum

adalatr tidur.a76 'Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.aTT

t7t Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam lI ltqan.fi Ulum Al Qur'an Old.2, h. 8) dan

dihubungkan kepadaAli bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.o" 
Qr.Al Baqarah Q):255.

476 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'ut
(ld. 5, h. 391) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Al Asma' wa Ash-Shifa (h. 68) dengan sanad-
nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Ishak mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-
Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor ini.
* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalarrn Fqth Al Bsi bi Syth Shahih Al
Bukhari (jld. 8, h. 47) dan dihubungkan kepada Abi Hatim dari jalur Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Dinyatakan oleh As-Suytrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-
Tafsir bi Al Ma*ur (ild. l, h.327) dan dihubungkan kepada Adam bin Abi Iyas, Ibnu
Jarir, Abi Syaikh dalan Al 'Uzhmal.t, dan Al Baihaqi dalan Al Asma'wa Ash-Shifat, dan
Ibnu Abbas.
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Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.'Yaitu yang telah sempurna

kebesaran-Ny 
^. 

t478

[125f Firman Altah ra'ata, "^%;'l465<+t$ 61,56 "Lihattah

kepodo makanan dan minumanmuyang belum lagi berubah.'47e

Dia berkata, "'.%3- fI .rtiny", Iam yataghayyo (Tidaklatr

berubah).'{m

[126f Firman Allah Ta'ala, 6:EJ JJ- 
"t$i 

Jy;.,J/;13 "oon

lihatlah kepada tulang-belulang keledai itu, kcmudian Kami

me fryru$mfqla kc mb al i.' a E t

Dia berkata, "Bagaimana Kami mengeluarkannya.'/82

Atsar seperti ini juga yang dinyatakan dalam Al hqan (11d.2, h. 8) dengan lafazh:
Srzaft, yaitu rz'as (mengatuk).

az Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalun Jami' Al Bayn 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 5, h. 403 dan 404) dengan sanod yang telah discbutkan padia asu no. 124.
Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bsi bi Syuh Shahih Al Bulhari
(ld. 8, h. 47) dengan lafazh: Iaa yatsqilu 'alaih (frdak berd bagi-Nya) dan dihubungkan
kepada Abi Hatim dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Dinyatakan oleh As-
Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma*ur (ld. l, h. 328) dan
dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
Dalarn Al Itqanfi Uum Al Qar'an (ld. 2, h. 8) dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

o7t Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
$ld. 5, h. 405) dengan sanadyangtelah disebutkan pada otsa.rno. 124. Dinyatakan oleh
As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Masur (ild. l, h. 328) dan

dihubungkan kepada Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, serta Al Baihaqi dalan Al Asma'wa
Ash-Shifat (h.78).

o" 
Qr.Al Baqarah (2):259.

480 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an
(ld. 5, h. 465) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar,rni.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dar Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Matsur Qld.
l, h. 333) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Abi Ya'li, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, serta Ibnu Asalcir, dari Ibnu Abbas.t" Qt.Al Baqaratr (2):259.

or2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 5, h. 476) dengu smad yang telah disebutkan pada atso sebelumnya
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[12fl Firman Allah Ta'ala, ,y!;g.b#ij]!JE "Ibrahim meniawab,

'Aht telah meyakinkannya, akan tetapi agm lntiht tetap mantap (dengan

imanka)'.'483

Dia berkata, "Aku tahu Engkau akan mengabulkan jika aku

berdoa, dan memberiku jika aku meminta."48a

[128f Firman Allah Ta'ala, },!ir* " Lalu cincanglah .'a85

Dia berkata, "Potonglah burung-burung tersebut.'{86

[129] Firman Allah Ta'ala, $AKft "Allah Maha Kaya lagi Maha

Penyantun.'487

Dia berkaa, "''r* yang mempunyai kesempurnaan dalam

kekayaan-Nya, sedangkan 4 y*g mempunyai kesempurnaan dalam

sifat penyantun-Nyu.'*t'

* Dinyatalran oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Manlsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
[ld. 2, h. 333) dan dihubrmgkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Mundzir, dari Ibnu Abbas* 

Qr.At Baqarah (2):260.* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an
(ild. 5, h. a9$ dqgan sotd png telah disebutkan peida atso no. 125.
.& Dinydakan olch As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantswfi At-Tafsir bt Al Matsur, dn
dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam
Al Asma' va Ash-Shifat, dari Ibnu Abbas.*t 

Qr.Al Baqarah Q):260.{5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qr'an
(ld. 5, h. 476\ dengaa soud )ang telah disebutkan pada atso no. 125.
* Dinyatakan oleh As-Suyu0ri dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 2, h. 335) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Abid bin Mansur, Abd bin Harnid,
Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Al Baihaqi dalam Asy-Sya'b, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Al Qastalani dalam Irsyad As-Sari li Syarh Shahih Al Bukhori (11d.

7,h.43) dari Ibnu Abbas.
ot' 

Qt.Al Baqaratr (2):263.
oEt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Cld. 5, h. 521) dengan sond-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih mcnceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsorini.
.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Asma' wa AsbShifat (h. 78) dengan

sanad-nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Ishak mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan

Attr-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
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[130] Firman Allah ra'ota, b5:471u$G&qW )Kfi$ "Makn

wrumwmaon orang itu seprti batu licin yang di atasnya ada tonah,

lremudian batu itu ditimpa huian lebat.'A8e

Dia berkata, " lW adalah bahr.'/s

[r3rf Firman Allatr Ta'ala, ?til lU* "Ialu meniadilah dia bersih

(tidak bertanah).'Aer

Dia berkata, *Tidak adaapapun di atas bahr ilrrt''An

[132f Firman Allah ra'ato, <,;/iJ {:ci 5si H$ q- 6I{
"Demikianlah Altah menerangftan ayat-ayot'Nyo kepada knmu supwya

kamu me mikir kannY a.' a e 3

Dia berkata, "Tentang berakhimya kehidupan dunia dan menuju

akhiratyang abadi.'a%

Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menccritakan

[";.drk" aari er bin Abu Thalhatl, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsarini'
.:.'Oiny"tutan oleh As-suyuthi diamAd-Dar Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Matatr (11d.

2, h. 338), dinukil dari Ibnu Jarir.
ot' Qr.Al Baqaratr (2):26a..* ;iri;;r;ti; ot"t etf,-m.Sari dalam Jami'Al Bayor'AnTa'wil Ayi Al Qur'an

(ild. 5, h. 529)'dengat soudyang telatr disebutkan pada ctso seb

il-pi"V"t t* otel ns-Suyuthi-Aao- Al ltqa1fi 'Wury Al. W'an (Jld. 2, h' 8) dari

la* eii bin Abu Thalhah;dari Ibnu Abbas, dengan redalsi: Haiar shald laisa 'alaihi

syai', dan telah disebutlon dalam atsor no. 46'' 4er 
Qs. Al Baqaratr (2):26a.*, iiri*uv"ui* oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bryan'AnT9'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 5 h. 530) dengan sazad yang telah disebutkan pada aryr p-' 129: 
-i. oisebutkan oleh lbnu na;aiar Asqalani dalam Fath At Bari bi Syarh Slahih Al

auttii gta.8, h. 48) dan diinrtip dari ibnu Jarir, dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu

Abbas.
.8. oir"uu*- oleh Al Bukhari dalam shahihnya (ild. 7,h.142),lanpasarzla,d.

o' Qr.Al Baqarah Q):266..* i#,r"i"ti- ot"tt e+t"Uari dalam Jani'At Bayan'AnTa'wil Ayi Al Qur'an

(jld. 5, h. 530)hengan sazadyang telah disebutkan padrtal,srno' 129'
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[133f Firman Allatr Ta'ala, 3e6 .;4;, u.1$\Yfri;it-51qfi-
" Hai orang-orang yang beriman, naflrahkanlah (di j alan Allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik-baik.'aes

Dia berkata, "Bersedekahlah dari hartamu yang paling baik dan

paling berharga.'{s

. tl34l Firman Allah Ta'ala, ,Jit*-*.u,Ft'o#'4q11#{i
'*rlt# "Dan janganlah kamu memilih yang bwuk'btmtk lalu kamu

menaJkahlran dripadatrya, Wdahal kanu sendiri tidok mau

mengambilnya melainkon dengan memincingkan mata terhadalmya.'ae7

Dia berkata, *Jika kamu berhak mengenai sesuatu pada seseorang

dan kamu diberikan tidak sesuai dengan hakmu, maka kamu pasti tidak

mengambilnya dengan perhitungan yang benar, hingga kamu

menguranginya."

[Dia berkata], "Itulah makna firman-Nya i.i l# 01 -f1

'Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya'. Bagaimana

mungkin kamu rela terhadap diriku, sedangkan kamu sendiri tidak rela

terhadap dirimu, padahal hakku yang ada padamu adalatr yang terbaik

dan yang paling berharga dari hartamu? Yaitu firman Allah Ta'ala, i
<rj,) ql$ g "$136 'I(amu sekali-kali tidak sampai kepada

o" 
Qr.Al Baqarah (2):267.

as Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'ot
(ld. 5, h. 555), dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsr ini.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi AI Ma'tsur
(ld. l, h. 345) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim,

dari Ibnu Abbas, bersambung dengan atsan setelahnyat" 
Qr.Al Baqaratr Q):26?.
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lrcbajikan (yang semptnno), sebelum lmmu menaJlwhkan sebagian harta

yang kamu cintai. " (Qs. Aali 'Imraan l3l:92)ae8

fl3sf Firman Allah Ta'ala, ifr,tzzJl LLii".tl,ii {11
lt . .re - r^.-(&(E 

Ajt",nlhh menganugerahkan Al hikrrrah kepada siapa yang

dilrehendaki-Nya. Dan borangsiapa yang dianugerahi hilonah, ia benar-

benar te lah dianugerahi karunia yang banyak.' 499

Dia berkata, "Maksudnya adalatr pengetahuan tentang Al Qur'an,

baik dari sisi nasiWt maupun mansukh-nya, muhkam maupun mutasyabih,

muqadimmauprm muakhir,halal maupun haram, dan semisalnya.'soo

[136] Firman Altatr Ta'ala, 6i;t( li]* 
"tt',feg9si$iVat3;l@E'oJ3Lfit|;utqirLi'K:'fi|'fr qi-rrt

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.

Dan jika kamu menyembunyikonnya dan kamu berikan k poda orang'

o" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' At Bayon 'An Ta'wil Ayi AI Qur'an
(ld. 5, h. 565), dengan sanad yangtelah disebutkan pada atrar sebelumnya
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d. 1,h.474), dikutip
dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari jalur Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantswfr At-Tdsir bi Al Manr $ld.
l, h. 346) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas, bersanbung dengan alsr sebelumnya.

o" 
Qr.Al Baqaratr (2):269.

sm Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalanJami'Al BoWn'AnTa'wil Ayi Al Qar-an
(ld. 5, h. 576) dengan sanod-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullatr bin Shatih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsar.iti.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An Nuhas dalam An-Nasi*t wa Al MansuW fi Al
@n'an Al Karim (h. 5) dengan sanad-nya, dia berkata: Bakr bin Sahl Ad-Dimyathi
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih Abdullatr Shalih menceritakan

kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari AIi bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Disebutkan dalam l/ Qath'u wa Al I'tinaaf (h. 199 dan 200) serta dihubungkan

kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Manswfi At-Tafsir bi Al Malsar (ld.
l, h. 348) dan dihubrmgkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta An
Nuhas, dari Ibnu Abbas.
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orang.fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah
akan menghaptskan dui kamu sebagian kesalahan-kesolahanmu; dan

Allah mengetahui ap yang kamu kcrjakan."S0t

Dia berkata, "Allah menjadikan dalam sedekah sunatr lebih utama

untuk disembunyikan dengan derajat tujuh puluh kali lipat, dan

menjadikan sedekah fardu atau wajib lebih utama untuk terang-terangan

atau menampakkannya pada orang lain daripada sedekah wajib dengan

sembunyi-sembunyi, dengan derajat dua puluh kali lipat. Demikian juga

dengan seluruh yang fardu dan sunah lainnya."so2

[l3Tf FirmanAllahra,ata,rLri;Jic'6tili:'i6ilft1'vr.<2iriq$_
iariiralG"e};sU'trf .5@';'-u9,3"Hororans-oransyans
beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang

belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jilca kamu

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka kctahuilah, bahwa

Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. "s 
03

Dia berkata, "Jika seseorang tetap tidak meninggalkan riba, maka

imam berkewajiban rmtuk mengajaknya bertobat. Jika tetap tidak

meninggalkan riba, mal<a imam berhak untuk memukul tengkuknya

(membunuhnya)."il

1'l Qr.Al Baqaratr ():nt.
5u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

(ld. 5, h. 583) dengaa soud yang telatr disebutlon paAa atsu no. 135.
* Dinyatakan oleh Ibnu Kdsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ld. l, h. 47E) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Matsur $ld.
l, h. 353) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

1o' Q..Al Baqarah (2):27E-2?9.
5u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 5, h. 25) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: AMullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsartni.
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[r38t Firman Allah Ta'ala, 73'ti*, t . { ?^fi ii:t HS'H uy3

6jlii "Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu

Wkok lnrtamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pla) dianirya"'s0s

Dia berkata ,* SjlF'{ 'Komu tidak menganiaya', *hingga kamu

beruntung. Oiiift lj 'Do, tidak (pla) dianiaya," sehingga kamu

dikrnangi.'s

[139f FirmanAllah ra'ato, w $t:.t*i#]' 6fuS"Daf,iiko
(orang yang berutong itu) dalon kcsularan, maka berilah tottgguh

sampai dia berkclapangan "soT

Dia berkata, "Maksudnya adalatr yang diminta."so8

[la0f FirmanAllatrTa'ala,igl,Criyfri$13\-{;"Janganlahsaksi-saksi
itu engan (memberi kcterongan) apbila mereka dipanggil' "50e

Dia berkata, ..Maksudnya adalah, siapa yang dibutuhkan oleh

seorang muslim untuk menjadi saksi, maka dia tidak boleh enggan

apabila dia dipanggil untuk itu.'sro

[141] Firman Allatr Ta'ala, *t$ 4916. {3 "D* jansanlah

penulis dan saksi saling sulit menytrlitkant."stl

* Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'on Al Azhim old. l, h. 49) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'
to' Qr.Al Baqaratr Q):n9-,* Oirin 

"yatt 
am otif etn-nrafari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qar'an

(ild. 6, h. 28\ dengan sanadyang telah disebutkan pada alscn sebelumnya'- so7 
Qs. Al Baqaratr (2):250.

,t O-irirn"yrtt* otef nO-fnafari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(jld. 6, h. 32) dengusanadyang telatr diseb-utkan pada alsr-no'l:7^' 

-
I:.-oinv",ai- oidr nr-soy,rU,i- dalun Ad-Dur Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Mqtsur $ld.
r, h. ioa), dinisbatkan kipada Ibnu Jarir, dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.* Qr.Al Baqarah (2):282.
,,0 iiri*"y"ti* ot"t Atn-tt"Uari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

01d.6, h. 8).- 5rr 
Qs. Al Baqarah (2\:2t2.
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Dia berkata, *Adh-dhiraar (Sulit menyulitkan) adalatr seseoftrng

berkata kepada orang yang lain, 'AIIah telatr menyuruhmu menjadi salai,

dan kamu tidak boleh menolaknya', padahal dia sebenamya tidak

membutuhkan persaksian. Oleh karena itu, Allah SWT melarangnya dan

berfirman, 'A (J;.:t ftS ljtl$ ;$: 'Jika kamu lakukan (yang

demikian), maka sesungguhnya hol itu adalah suatu kcfasikan pada

dirimrt'. "512

[142] Allah SWT berfirm ^,'p,1ee;.!ri3$ 
"lloko sesungguhnya tnl

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.'6t3

Dia berkata, " Al fusuuq artinya kemaksiatan."sla

5r2 Keduanya diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Balnn 'An Ta'vil Ayi
Al Qar'an (secara terpisatr) (ild. 6, h. 88) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor'tni.
.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra, kttab As-Syaladat
(terkumpul) (ild. 10, h. 160) dengan sanad-nyao dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak
mengabarkan kepada kani, Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami,
Utsman bin Sa'id menccritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada
kami dari Muawiyah bin Shdih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan
lafazh sedikit berbeda dengan alsar sebelumnya.
.3. Dinyatakan oleh As-suytrthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Matsur (11d.
I, h. 371) dan keduanya dihubungkan kepada Al Baihaqi dalam ls-Szzan dengan atso
sebelumnya.

ll' Qr.Al Baqarah (2):282.
t'o Keduanya diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi

Al Qur'an (secara terpisah) (ild. 6, h. 88) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
{. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra, krtab AsySyahadat
(terkumpul) CIld. 10, h. 160) dengan sanad-nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami,
Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada
kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan
lafazh sedikit berbeda dengan atsar sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Matsur Qld.l, h. 371), keduanya dinisbatkan kepada Al Baihaqi dalam As-Sunot, dengan atsw
sebelumnya.

TAFSIRIBNUABBAS



[143] Firman Ailah ra', ata, uar,ry qb' {t7 i,<"i 1un'
"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan

barangsiapa yang menpmbunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

orang yang berdosa hatinya."5t5

Dia berkata, "Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah,

sebagaimana firman-N yu, 
-'rgi'tUr"r6lii 

)*',rtii; ii i\i$i i1L

'sesungguhnya orang yang memryrsehttukan (sesuatu dengan) Allah,

malra pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempafirya ialah

neraka'. (Qs. Al Maa'idah [4]: 72) Juga persaksian palsu. Juga

menyembunyikan saksi atau bukti, sebab Allah berfirman, (b1-;t
't6"i;; ,UrG'uot* aesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

hatinya'."516

[144] Firman Allatr Ta'ala, OCI;Ij "tt'eiii OY't gfil eY;$
{t" {lti'r,,4 i 4 ii,3 41 A,},#"ii r, &a_ &x x ?-fr
3.$ii :tL "Kepunyaan Allahlah segala aw yang ada di langit dan

apa yang ado di bumi. Dan jilra kamu melahirkan apa yang ada di dalam

hatimu atau kamu menyembunyikan, niscrya Allah akan membuat

perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka AUah

mengamryni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang

dikehendaki-Nya; danAllah Maha Kuasa atas segala sesuatu."S|7

Dia berkata, *Ayat ini tidak dihapus, tetapi tatkala Allah

mengumpulkan seluruh makhluk-Nya, Dia berfirman, 'Aku mengabarkan

t" 
Qr.Al Baqaratr (2):2s3.

516 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 5, h. l0o) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsar ini.
{. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Matsur (jld.
l, h. 370) dan bersambung dengan tiga atsar sebelumnyq serta dihubungkan kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"' Qr.Al Baqarah (2):2s4.
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kepada kalian tentang hal yang kalian sembunyikan dalam diri kalian,

yang tidak diketatrui oleh malaikat-Ku'.5r8 Orang mukmin diberitahukan

dan diampuni dosanya, sebagaimana firman-Nya,'itl )rfuYi-' Niscaya

Allah akan membuat perhitungan dengan knmu tentang perbuatanmu

l'tz'. Sedangkan orang yang ragu dan munafik, diberitahukan kedustaan

yang mereka sembunyikan , 'r,t45 4?j$#j];j,Maka Allah
mengamryni siapa yang dikehendahi-Nya dan menyiksa siapa yang

dikchendaki-Nya' Sesuai dengan firman-Nya,sre c;$U $L;V- rSS;
'*S 'Allah tidak menghulatm kamu disebabkan sumpahmu yang tidak

dimalrsud (untuk bersumpah)'. (Qs. Al Baqarah l2l:.225) yaitu keraguan

dan kemunugrlrr.::s2o

t'f Oalam Tafsir Al Qur'an Al Azhiz, digunakan lafazhyathla'
"' Ada sedikit tambahan dalam Ta/sir lbnu Katsir.
520 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an

Cld. 6, h. ll3) dengan sanad ymg telatr disebutkan dalam atso sebelumnya. Namun
Syaikh Syakir tidak mencantumkan tambatran tersebut dalarln Tafsir Ath-Thabqri,
sekalipun dinyatakan dalam manuskrip yang telah dicetak.
* Dinyatakan oleh Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (tld. 2, h. 1230)
dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. l, h. 504), serta dikoreksi oleh
Syaikh Syakir, "Tidak ada keraguan kalau hal itu merupatran tambatran dari orang yang
menghapus, karena kalau tidak demikian, malca akan menjadi bagian dari teks tersebut
dan menempati setelah ytlosibfun bihillah, atau sebelum wa amma ahlusyryak wo-
raib.
* Dinyatakan oleh Al Qurthubi tentang hal ini dalam ll Jqmi' li Ahkam Al Qur'an Qld.
2,h.1229) dengan lafazh: diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, dia
berkata: Tidak dihapus (lam tunsaHt), akan tetapi tatkala Allatr mengumpulkan seluruh
makhluk-Nya, Dia berfirman, "Aku mengabarkan kepada kalian rcntang hal yang katian
sembunyikan dalam diri kalian, yang malaikat-Ku pun tidak mengetahuinya." Orang
mukmin pun diberitahu dan diampuni dosanya, sebagaimana firman-Nyq ;at *gVi
"Niscaya Allah akan membuot perhiungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu"
Sedangkan orang yang ragu dan munafik diberitatrukan kedustaannya yang mereka

sembunyikan, '64 6 433$5- #.'l/j Uatra Allah mengampuni siapa lang
dikehendaki--Nyo dan menyiksa siapa yang dilrehendaki-Nya" sesuai dengan firman-Nya
yang lain, i33 ;;JS c $3+V- ,Si 'Allah tidak menghulcum kamu disebabkan

sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), " yaitu keraguan dan kemunafikan."
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalamAd-Dur Al Montsurfi At-Tafsir bi Al Matsur (ld. l,
h. 375) dan dia tidak mencantumkan tambatran tersebut serta menghubungkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mun.l,ir, dari Ibnu Abbas.
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[145] Firman Allah ra'ala, W;$$.ifrtl 3g)$ "Allah tidak

membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuawtlla. "s2 
t

Dia berkata, "Allah SWT telah memudatrkan urusan agarna

seorang mukmin, sebagaimana firman-Nya , ffb y-|i A'K* 'l;6
'Dan dia sekallkali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu

ke s e mp it an' (Qs. Al Han [22]: 7 8) frii'A) L- ]-{ 3 t4 ?*,';i'o1
'Allah menginginkan kemudahan bagi kalian bulanlah kcsusahan'. " (Qs.

Al Baqarah [2]: 185) Ayat lain, .i,UY'ffrW$ 'Maka bertakv,alah

lramu k poda Allah mentrut kcsanggupanmu." (Qs. At Taghaabun [64]:

t6)t"

t1461 Firman Allah Ta'ala, (iy@ J4{5 "Janganlah Engkau

bebankan keWda kami beban yang berat.'sz3

Dia berkata, " fi;maknannya ahdun@erjanjian)."524

ooo

"t Qr.Al Baqarah Q):286.52 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld 6, h. 136) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsorni.t' 

Qr. Al Baqarah (2): 256.
s2a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 5, h. 583) dcngan sanadyangtelatr disebutkan padaatso sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath AI Bari bi Syarh Shohih Al
Bukhari (ild. 8, h. 45), dikutip dari Ath-Thabari, dari jalur Ali bin Abu Thalhatr, dari
Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Al Qastalani dalan lrsyad As-Sari li Syarh Shahih Al Bukhari Qld.
7, h. 48), dikutip dari Ath-Thabari, dari Jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalamld-Dtr Al Mantsurfi At'Tafsir bi Al Matsur Qld.
1,h.377) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.
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Tafsir Surah Aali'Imraan

lfaTf Firman Allah To'ala, 'l'ii, fr&rL !s:; f+ €:$l {r{.',ir1 -oii ?
U{:fr, fti g:$it *Dialah yang menurunkan Al Kitab (At Qur'an)

kcpada kamu. Di antta (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah

pokok-pokok isi At Qtn'an, dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat."525

Dia berkata, "Ayat-ayat muhkamar meliputi ayat-ayat nasikh

(hukurn baru yang menghapus hukum lama), hukum halal, hukum haram,

batasan-batasan hukum, perintah-perintah yang wajib, apa yang harus

dipercayai, dan apa yang harus diamalkan, yang terdapat di dalam Al

Qur'an."526

Dia berkata, "Ayat, Z$jj lV "...don yang lain (ayat-ayat)

mutasyabihaat...." Serta ayat-ayat Mutasyabihat mencakup ayat-ayat

mansuWt (hukum-hukum lama yang dihapus dengan hukum-hukum

baru), ayat yang turun terlebih dahulu dan yang turun kemudian, tamsil-

'' qs. Aali 'Imraan (3):7.
525 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 6, h. 175) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
bin Shdih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatl, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsor ini."
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhim, riwayat no.2 Qld.2,
h. 4). Ibnu Katsir menyebutkan kalimat maa 1ru'mou bihi (apa-apa yang diperintahkan)
pada tempat maa yu'manu bihi (apa yang harus dipercayai). Dinyatakan juga oleh Ibnu
Katsir pada riwayat no. 3 (ld. 2, h. 5) dengan lafazh: Al mutasyaabihaat: Innalrunna al
mansuuWtah, wa al muqaddan minhu wa al mu'al*khar, wa al amtsaal fiihi wa al
'aqsaam, 'wa maa yt'manu bihi wa laa yt'mal bihi (ayat-ayd mutasyabihat mencakup
ayrt-ayat yang hukumnya terhapuskan, ayat-ayat yang diturunkan terlebih dahulu dan
diturunkan kemudian. Perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalamnya dan
sumpah-sumpah di dalamnya, apa-apa yang dipercayai dan apa-apa yang tidak boleh
diamalkan). Kedua riwayat tersebut dihubungkannya kepada Ali bin Abu Thalhah dari
Ibnu Abbas.
* Keduanya diriwayatkan juga oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir
bi Al Ma'tsur (tld. 2, h. 4). As-Suytrthi menambahkan hubungan kedua riwayat ini
kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas. As-Suyuthi
meniadakan lafazh"Wa yt'mal bihf'pada riwayat no. 2.
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tamsil dan sumpatr-sumpah, dan apa-apa yang harus dipercayai dan tidak

boleh diamalkan yang terdapat di dalam Al Qur'an."s27

[las] Firman Allah Ta'ala, 'A +,fi A {ri! (1 ".eaop,r, orang-orang

yang dalam hatinya cordong kcpada kcsesatan...."s2E

Dia berkata, "Dari orang-orang yang ragu.'s2e

[f 49f Firman Allah Ta'ala, |'tiir( 6# "...maka mereka mengikuti

sebagian ayat-ayat yang mutaryabihat daripadanya....,530

Dia berkata, "Mereka membawa ayat-ayat muhknm ke atas ayat-

ayat mutasyabihat dm ayat-ayat mutasyabihaf ke atas ayat-ayat muhkam.

Mereka mencampurkan keduanya, maka Allah SWT menjadikan mereka

orang-orang yang bingung."s3 I

[150f Firman Allah ra'ala, 
".fift 

,':hr.V';13-16 "...padahal tidok ada

yang mengetahui takwilnya melainlcan Allah..."s32

Dia berkata, "Maksudnya adalah, kapan Hari Kiamat terjadi,

tiada yang mengetatruinya kecuali Allah SWT."533

tn lbidt" qs. Aali'Imraan (3):7
52e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balwt 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

01d.6, h. 184, 185, dan 199) secaraterpisatr dengan sanad-nya yangtelah disebutkan
padr a*ar sebelumnya. Diriwayatkan juga oleh Abu Ja'far An-Nutrhas dalam Al Qath'u
Al I'tinaf (h.213), dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu
Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

t'o qs. Aali 'Imraan (3): 7.
5" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an

01d.6, h. 184, 185, dan 199) secaraterpisah dengan sanad-nya yangtelah disebutkan
paAa atsar sebelumnya. Diriwayatkan juga oleh Abu Ja'far An-Nutrhas dalan Al Qath'u
Al I'tinaf (h. 213) dan dia menambahkan hubungan riwayat ini kepada Ali bin Abu
Thalhah dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur

fr At-Talsir bi Al Ma'tsur (tld.2, h. 5) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

5" qs. Aali'Imraan (3): 7.
533 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

01d.6, h. 184, 185, dan 199) secaraterpisah dengan sanadtya yangtelatr disebutkan
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[151f Firman Allah Ta'ala, (+:ltt l4l 4 *#i 3 44 ii,:
,4t ;ii <- ifi,ilt nt;Af6 " D ii adi tran indah p a da (p andan gan)

manusio lcecintaan kerydo apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita,

anak-anak, harta yang banyak dari i enis emas, perak...."s34

Dia berkata, ..Satu qinthm sama dengan 12.000 dirham atau

1.000 dinar."535

[152f Firman Allah To'ala, i:ifi|,F''\lt "-..htda pilihanl's36

Dia berkata, *Al khail al musan'wamah artinya kuda-kuda yang

sudah terlatih.'537

[153f Firman Allah ra'gla, $3"4y#i yi u'.qJ 'VAi i'i-851 #-*
Jfi iaxH#i,,C ;+lfr 01 $y*F a $ A J$ 4t, itx-
f;S ;ti "Janganlah orans-orang muknin mengambil orang-orang

padl atsa. sebelumnya Diriwayatkan juga oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Al Qath'u
Al l,finaf(h. 213) dan dia menambatrkan hubungan riwayat ini kePy! Ali bin Abu

Thalhah dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga oleh As-suyuthi dalarnAd-Dur Al Mantsur

fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 2, h. 5) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu

i-ir, fbnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

"t qs. Aali'Imraan (3): la.
tr5 iiriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 6, h.246i dengn sanadty4 dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia

5erkata: Abu-Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss ini'
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-sunan Al Kubra old. 7, h. 233) dengan

sanad-ny4 Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami,

Abu Al i{asan eth-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Shaliti menceritakan kepada kami dari Muaylah bin Shalih,

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu rni.

* Dinyatakan juga oleh As-suyuthi datan Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al
Ma,Bu;0ld. 2,-h: ll) dan dia menghubungkan atss ini kepada Ibnu Jarir serta Al
Baihaqi dari Ibnu Abbas.

"u qs. Aali'Imraan (3): la.
5r, iiriwayatkan otei etn-maSari dalam Jami' At Bryan 'An Tq'w_il Ayi Al Qur'an

old. 6, h. 254) dengan sanad-nyayang telatr disebutkan padaa*ar sebelumnya.

i. ninyatafan ju[a oleh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al
Ma'tsui (ld. 2,-h: ll) dan dia menghubungkan atsu rni kepada Ibnu Jarir serta Al

Baihaqi dari Ibnu Abbas.
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kafir menjadi woli dengan meninggolkon orang-orang mubnin.

Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dmi pertolongan

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti

dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terladap diri (siksa)-Nya.

Dan hanya kepada Atlah kcmbali(mu)."518

Dia berkata, "Allah SWT melarang orang-orang beriman berbelas

kasih terhadap orang-orang kafir, atau menjadikan mereka tempat

berlindung dengan meninggalkan orang-orang beriman, kecuali orang-

orang kafir menguasai (menjajah) kehidupan orrmg-orang beriman, maka

boleh berbelas kasih kepada mereka, dengan syarat tidak mengikuti

agama mereka. Itulah malcna firman Allah Ta'ala,'-^,3 ;ililG o1 
-{

'...kecuali koena (siasat) memelihma diri dari sesuatuyangditahtti dari

mereka'."539

[ 1 5af Firman Al lah ra' at a, (F S* 3r;3 I fiJ JV3 $i' i;t; {Wf ifi iy
'u$rl( "sesungguhnya Allah telah memilih Adan, Nuh, kcluarga

Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka

masing-masing)."tno

Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang beriman dari

keluarga Ibratrim AS, keluarga Imran, keluarga Yasin, dan keluarga

Muhammad sAw. Allah SWT berfirm an, l{il't-{S 'r*y-",q(f,'A14y
'sesungguhnya orang yang paling dekat kcpada Ibrahim ialah orang-

orang yang mengihttilrya dan nabi ini (Muhammad)'." (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 68)sat

5" qs. Aali 'lnraan (3): 28.
5'e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qtr'an

(ld. 5, h. 313) dengan sanad-nyao Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kanri, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kcpadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. kemudian
disebutkan atsar"ini.t* 

Qs. A"li'Imtaan (3): 33.
5or Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al fur'an

(ld. 5, h. 326) dengan sarud-nyao Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
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[lssf Firman Allatr Ta'ala, 6{j! $t+i-'it( itt I "(ngatlah),

ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, sesungguhrrya Aku akan menyampaikan

kcpadamu tentang akhir ajalmu...'. "512

Dia berkata, "sesungguhnya Aku akan mematikanmu."s43

[156] Firman Alrah ra'ata, €;r*AiWlja(45i€t uAdaptn

orang-orang yang beriman don mengeriakan amolan-amalan yang

shalih...."sM

Dia berkata, "Mereka melaksanakan perintah-perintah wajib-

Krr.r:545

[157f Firman Allah Ta'ala, ,.dfli trli "...dan (membacakan) Al

Qur'an yang penuh hibnah.'%

Dia berkata,*Adz-dzibu adalah Al Qur'an. Al hakim artinya yang

sempurna hikmahnya."5aT

kepadalcu, dia berkata: AMullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berlcata:

Muawiyah menceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atss tni.
*'Qs. Aali 'Imraan (3): 55.
5o' Dinyatalcan oleh Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkorr, Al Qur'an (ild. 2, h.1342).

Dinyatakan pula oleh Ibnu Katsir dalan Tafsir Al fur'ot Al 'Azhim (ild. 2, h. 38).

Dinyatakan juga oleh As-suyuthi dalan Ad-Dtr Al Man*ur fi At-Tofsir bi Al Ma'tsur

fild. 3, h. 36) dan dia menghubungkan atsw ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta

Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas. Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalam

Al hqanfi Utum Al Qur'an (ild. 2, h. 8) dan dihubungkan kepada AIi, dad Ibnu Abbas.
* 

Qs. eali'Imraan (3):57.
s5 Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Btyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 5, h. 365) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsama menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar iri.
.3. Dinyatalcan juga oleh As-Suyuthi dalun Ad-Dur Al Mantsur fr At'Tafsir bi Al
Ma'tsur (11d. 2, h. 37) dan dia menghubungkan atsw mikepada Ibnu Jarir.

* qs. Aali 'Imraan (3): 5S.
547 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 5, h. 367) dengm sanad-nyayang telatr disebutkan pada atst sebelumnya'
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[158] Firman Allah Ta'ala,_ lli ,1ttt #31 'u;S 'eSV ,16,L1 51,
'wHI 'f,: K(t tgt; O-lt "sesungguhnya orang yang paling dekat

lrepada lbrahim ialah orang-orang yang mengihttinya dan Nabi ini

(Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad),

dan Altah adalah Pelindung semua orang-orang yang berimonls4$

Dia berkata, "Allah SWT berfirman, 'ui| 'f"rib n6'U1 6y
f;3 'senmgguhnya orang yang paling dekat kcpada Ibrahim ialah

or(mg-orangyang mengikutinya dan Nabi ini (Mulnmmad) ', maksudnya

adalatr omng-orang beriman."S4e

[159] Firman Allah Ta'ala, |#l l;61 'it| 6ft .:#.';;J # 8.
*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang mercpati janji (yang

dibuat)nya dan bertakwo, maka sesungguhnya Allah menytlcai orang'

orang yang bertakw a."sso

Dia berkata, *Takut kepada perbuatan syttik. {#it U itl itf
' ...maka sesungguhnya Atlah menyukai or(mg-orang yong bertakwo t.n55t

Dia berkata, "Orang-orang yang takut kepada perbuatan

syirik."s52

[160f Firman Allah Ta'ata, gtAl A. i'g lii <-rj$ i( ,X: 'ildt

<-,;3iALi 6,?56!L j;'iij "Maka apakah mereka mencari

st qs. Aati'Imraan (3): 68.
sae Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayon 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 6, h. 499) dengan sonad-nya yang telah disebutkan padia atsor no. 156.
* Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fr At-Tofsir bi Al
Ma'tsur (ild. 2, h. 42) dan dia menghubun gfiar. atsar ini kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu
Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

"o qs. Aali'lmraan (3):76.
55r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al fur'an

(ld. 6, h. 525) dengan sanad-nyayang telatr disebutkan pada atsw no. 156.
.!. Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ld. 2, h. 44) dan dia menghubungkan riwayat ini kepada Ibnu Jarir dari jalur
Ali, dari Ibnu Abbas.

tt'Ibid.
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agama yang lain dtri agama Allah, padahal kcpad*Nyalah

menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan

suka mauryn terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka

dikcmbalikan."ss3

Dia berkata, "Semuanya beribadatr kepada-Ku secara sukarela

atau terpaksa. Itulah malcna firman Allah Ta'ala, ggi A n -i--T;(fS6*,?.!$ 'Hanya kcpada Allahlah sujud (panh) segala apa yang

di langrt dan di bumi, baik dengan kcmauan sendiri ataupun

terpaksa...'." Qs. Ar-Ra'd [ 3]: I 5)554

[16rf Firman Allah ra'ata, A'ii fr'i-3- i6 6 &ii &'Ai J3
'u-t+rt e :?.$ "Barangsiapa mencari agama selain ogo i Islam,

maka sekali-kali tidaHah akan diterima (agama itu) dmipadanya, dan

dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugt."sss

Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala, b,,r6 6-5t lfrll. ir-$i itl,

,Si A$ fit,gr; ii Silrt aj;lft'sesungguhnva orans-orans

mubnin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang

Shabiin, siapa saja di antoa mereka yang benm-benar beriman kepada

Allah, Hari Kemudian...'. Hingga firman-Nya, C;i 113 "....dan

tidak (pula) merekn bersedih hati;'(Qs. Al Baqarah Vl:62). Setelatr ayat

ini, Allalr menurunkan firman-Nya , 4'i.!, & 6: fi.ij &'di Ji

tt'qs. Aali'Imraan (3): s3.
5s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qt'an

(ld. 6, h. 568) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
otsa.ml
* Dinyatalcan juga oleh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Muwur fr At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (jld. 2, h. 48) dan dia menambahkan hubungan atsar ini kepada Ibnu Abu Hatim
serta Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abbas.

"' Qr.Aali 'Imraan (3): E5.

TAFSIRIBNUABBAS /rinl^d



'Barangsiapra mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali

tidaHah alran diterima (agama itu) daripadanya."'ss6

[162f Firman Allah Ta'ala, '# ilt'$:r ,; .i8'&, -Si &;ir'
"...mengerjolran haji adalah kcwajiban manusia terhadap Allah, yaitu

(baSt) orang yang sanggup mengadakan perjalanan kc Baitullah."ssT

Dia berkata, uSabiil maksudnya adalah badan yang sehat, harta

berlebih, dan perjalanan yang tidak menyusahkannya."5tt

[163] Firman Allah ra'ata, 'diif * ?* '11 i9 S ;; "Siapa

mengingkari (kcwajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maho Kaya

(tidok memerlukan se suatu) dmi seme sta alam."55e

Dia berkata, "Maksudnya adalah, siapa yang mengingkari ritual

haji. Tidak memandang (haljahu) hajinya baik bila melahrkannya, dan

tidak memandang dosa (ma' tsama) bila meninggalkannya."5@

556 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Balwt 'An'Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 5_, h. 57 I dan 572) dengat sanad-nya yang telah disebutkan pada atso sebelumnya.t" qs. Aali 'Imraan (3):9?.

55t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an
(ld. 6, h. 38) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkda: Muawiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan arsar ini.
* Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalan As-Sunan Al l{ubra (ild. 4, h. 331) dengan
sanad-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami,
Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar.tni.
* Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (jld.2, h. 56) dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, dari
Ibnu Abbas.t" 

Qr. Aali 'Imraan (3):97.
5@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

(ld. 7, h. 49) dengan sonad-ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsar rni.
* Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (ild. 4, h. 324), dengan

sanad-nya, AI Baihaqi berkata: Abu Zakaria Yatrya bin Ibratrim bin Muhammad bin

i
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[164] Firman Allah Ta'ala,

'oig, "Hai orang-orang yang beriman, bertalcv,alah kepada Allah

sebenor-benar talcwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati

melainlron dalam keadaan beragama Islam."s6r

Dia berkata, "Itu adalah firman-Nya: Hendaknya mereka beriihad

pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. (Qs. Al Hajj l22l:
78) Merelra tidak talrut kepada celaan orang-orang yang mencela demi

perintah-Nya. (Qs. Al Maa'idah [5]: 5a) Merelca menegakkan keadilan.

Walaupun kepada dirinya sendiri, bapak-bapalettya, dan anak-anaknya."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 135).562

[165] Firman Allah Ta'alo, 4\:X'3r'irtWf "Bertalcvalah kepada Allah

dengan sebenar-benor tahwa kepada-Nya."

Yahya mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhaumad bin AMus
Ath-Thara'ifi menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih
menceritakan kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atst tni.

Tambahan pada anda kurung terdapat dalam riwayatnya. Al Baihaqi menyebutkan
lafazh itsmaa pada tempat ma'tsomaa.
€. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

$1d.2, h. 57) dengan sanad-ny4 dan dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Al Baihaqi dalam As-Sunan Al lfubra, serta Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas.

'ut qs. Aali 'Imraan (3): 102.
s62 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 7, h. 67) dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada atst sebelumnya
.3. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasikh wa Al Mansuldt (tL 85)

dengan sanad-ny4 dia berkata: Bakar bin Sahal menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Shatih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih
menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsu ini, dengan sedikit perbedaan lafazh: In tujaahi&ta...fiika kamu
sekalian bersungguh-sungguh), wa laa ya'khudzhtn...(kalian tidak takut), wa
taquumuu...(kalian menegakkan), wa lau 'aloa anfusihtm wa 'aabaa'ihtm wa
abnaa'ihtm (sekalipun kepada diri kalian sendiri, bapak-bapak kalian, dan anak-anak

kalian).
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur AI Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

Old. 2, h. 59) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,
serta An-Nuhhas dalam Nasikh-nyadengan sedikit perbedaan pada lafazhnya'

Jr'$tli t 1t .*F g 61 tlii tfir;'u$i qV-
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Dia berkata, "Ayat ini tidak terhapuskan. Akan tetapi, ayat g-
4{i '...dengan sebenar-benm takwa..l (digantikan dengan) an
yujaahiduufillaahi haqqa jihaadihi (hendaknya mereka berjuang di jalan
Allah dengan sesungguhnya)."

Setelah itu Ibnu Abbas RA menyebutkan takwilnya, sebagaimana

kami sebutkan tadi.563

[r66f Firman Arah ra.bta, lec )i Li;ff6 i3:fr 6-{g tjKJ;
ry 5t::C { lryt;@:' ,,Don, janganlah komu men)Eruwi orang-

orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kcterangan
yang jelas kcpdo mereka. Mereka itulat orangerang yang mendapat
siksa yang berd."fl

Dia berkata, "Firman Allah Ta,ala, i;;Ef, i!r:1i ,59 tjK{;
'Dan, janganlah kamu menlterulni oranger(mgyang bercerai-herai dan
berselisih'. (Semisal dengan ayat ini di dalam Al eur'an) Allah swr
memerintalrkan omng-orang beriman agar berjamaatr, melarang mereka
berselisih dan bercerai-berai. Allah swr juga memberitakan bahwa
orang-or,zrng terdatrulu hancur disebabkan riya dan permusuhan di
kalangan mereka dalam hal agama-Nya.,'$5

563 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Ar Bayan 'An Ta'wil Ayi Al ear'an
(jld. 7, h. 68) dengan sonad-nya yang telatr disebutkan sebelumnya pada no. 163.
* Dinyatakan oleh Al Qurthubi dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wiiAyi Al eur'an (11d.2,
h. 1399 dan 1,100) serta dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas,
dengan sedikit perbedaan lafazh.
* Demikian juga dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Ar eur'an Al 'Azhim eld.2,
h.72\.

'& qr. A"li 'Imraan (3): lo5.
5t5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wir Ayi Al ear'an

0ld. 7, h. 93) dengan sanad-nyq Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian disbbutkan atsar rni. Tambatran padatanda kurung miliknya
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[t_0-ZI 
nryan Allah 

.Ta'ala, si,jtL"6,!iY e6*.$ $f ;3-ifr6h3t h:st € 6;<st "Kamu adalah umat yang terbaik2.1'.i'1'^

yang dilahirkan tmtuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan

mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah-"s66

Dia berkata, "To'muruuna bilma'ruuf artinya, hendaknya mereka

bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mengakui apa yang diturunkan

Allah swT. Laa ilaaha illa Allah adalah sebesar-besar kebaikan

(ma'ruJ). Tanhauna 'an al munkfrr, kemungkaran adalah kedustaan, dan

itulah sebesar-besar kemungkar*.:r567

[168f Firman Allah Ta'ala, 3rva.e,ft "...seperti perumpamaan

angin yang mengandung hawa yong sangat dingin...."s68

Dia berkata, " Bard @ingin)."s6e

t* 
Qs. Aali 'Imraan (3): I lo.

tt' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
01d.7, h. 105) dengan satad-nya, Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menccritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar ini, dengan sedikit perbedaan pada lafazhnya
* Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalarn Al Asma' wa Ash'Shfaot (b. 134) dengan

sanad-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzal&i mengabarkan

kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abduus Ath-Thara'ifi
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darami menceritakan kepada kami,

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsm in;i.

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(tld.2, h. 64) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Mundzir,
serta Al Baihaqi dari Ibnu Abbas.t" 

Qr.Aali 'Imraan (3): l17.
56e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 7, h. 136) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud menceritalcn

kepada kami, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

alsor tni.
Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur Qld.

2, h. 65) dengan lafazh bar&rn syadii&rn (yang sangat dingin).
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[169f Firman Allah Ta'ota, ,r{'"*?. ia jS # n $5 "Don,

berapa banyalmya nabi yang berperang bersama-sama merelca sejumlah

b e s ar dari p n gihtt (rrya). .. }"' o

Dia berkata, * Ribbiyyrun artinya sekumpulan besar."57l

[170] Firman Allah Ta'ala, f#;:# !.,ii;i'nf H3i1 i4X:t
.9\U, "Dan, sesungguhrrya Allah telah memeruhi janji-Nya kcpada

lramu, kctika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya...."s72

Dia berkata, "Memerangi mereka."573

[I71f Firman Allah Ta'ala, 'E-ffu&'ifrY{F{'ets ';g:st ig€'$ieq
yang beriman

*Allah sekali-kali tidak akan membiarkan or(mg-orang

dalam kcadaan kamu sekarang ini, sehingga dia

menyisihkan yong buruk (munaJtk) dari yang baik (mubnin)."t'n

Dia berkata, "Allah SWT berfirman kepada orang-orang kafir,

'Aku tidak akan membiarkan orang-orang beriman berperilaku

sebagaimana orang-orang kafir, sehingga orang-orang beriman mampu

"o qs. Aali 'Imraan (3): la6.
57t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Barnn 'An Ta wit Ayi Al Qrr'an

[ld. 7, h. 266') deirgan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsar ini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(tld. 2, h. 83) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Al
Mundzir, dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas RA. Disebutkan pula oleh As-
Suyuthi dalurn Al Itqanfi 'Ulum Al Qur'an (ld. 2, h. 8).t" qs. Aali'Imraan (3): 152.

5'3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
CIld. 7, h. 288) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr menceritalcan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atsar ini.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 2, h. 85) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

t'o 
Qr. Aali'Imraan (3): 179.
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membedakan yang buruk dan yang baik'. Oleh karena itu, dibedakan

antara orang-orang yang batragia dengan orang-orang yang sengsara."575

ooo

Tafsir Surah An Nisaa'

[lT2f FirmanAllahTa'ata,gig.;-r+$,#n'Sle"fi r{S:#te6iqY-
-&-t;'og Ai'i,L'r.rli{ri 4ri3i:3 

"$iA'rfiV'r,W 
h? 4c, W q, C. fr

t{S *nA sekalian mammia, bertakwalah keryda Tuhanmu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakon istrinya; dan dari pada kcduanya AUah

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak" Dan,

bertahwalah kcpada Allah yang dengan (mempergunaknn) nama-Nya

kamu saling meminta satu sama lain, dan (pelihmalah) hubungan

silahtrahim. Sesungguhrya Alloh selalu menjaga dan mengawasi

kamu.'$76

Dia berkata, "Ayat, q itjiS a$t Al ifig 'Dan, bertakwalah

kcpada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

meminto', maksudnya adalatr bertakwalah kepada Allah SWT

sehubungan dengan hubungan rahim, maka sambunglah tali

silafurrahim."577

575 Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur At Man*ur fi At-Tafsir bi At Ma'tstr
(ld. 2, h. 104) dan dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

"o Qs. An-Nisaa' (4): l.
5'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'vil Ayi Al Qtq'an

Qld. 7, h. 521) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritdcan kepada kami, dia berlrata:
Muawiyah bin Shalih menceritalcan kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian discbutlon atsw nl
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[173f Firman Allah Ta'ala, 6t;it( 'iy "sesungguhnya tindakan-

tindalran (menulcar dan memakan) itu, adalah dosa yang berff."578

Dia berkata,"'ftsman 'azhiiman (dosa yang sangat besar)."57e

-[174f 
Firman Allah Ta'ata,.'r, & Q\E V W6 $t;t AW $ * SS

't&4 JKv(rtii-r;W$ ri+S$ U, 6$ # {41 *Dan, iti- rr*u
talrut tidak akan dapat berlalu adil terhadap (hak-hak) Wrempuan yang

yatim (bilamana kamu mengautininya), maka kmvinilah wanita'wanita

(ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian iika kamu

tahtt tidak alran dapat berlaht adil, moka (kmtinilah) seorang saia, atau

budak-budak yang komu miliki."sEo

Dia berkata, "Pada zaman Jahiliah, para satrabat menikahi

l0 wanita, dan mereka sangat memuliakan orang-orang yatim. Mereka

ingin menyempumakan agama mereka dengan keberadaan anak-

anak yatim, maka mereka meninggalkan cara pernikahan mereka pada

zflm?rnJahiliah. Oleh karena itu, Allatr SWT berfirman, 'Dan, iika komu

tahtt tidok akan dapat berlaht odil terhadap (luk-hak) peremryan

yang yatim (bilunana kamu mengawininya), maka kmtinilah wanita-

* Dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fr At-Tafsir bi Al Ma'tsur

0ld. 2, h. 117) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir seria Ibnu Abu H*im dari Ibnu

Abbas.
578 qs. An-Nisaa' (4): 2.

"e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an

Cld. 7, h. 53b) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan

iepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah

minceritakan kepadaku dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atss iri.
* Dinyatakan oleh As-suyrthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fr At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 2, [. I l7 dan l 18) serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

,i.Uo fi"ti. dari Ibnu Abbas. Dinyatakan juga olehnya dalam Al Itqan fi 'Uum Al Qur'an

6ld. 2, h. 8) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'

"o Qr.An-Nisaa'(4):3.
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wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat'. Allah SWT

melarang cara pernikahan mereka pada zaman Jahiliah."s8l

[175] Firman Allah Ta'ala, Vfr $1 itiJ "...odolah tebih dekat kcpada

tidak berbuat anicya."s&2

Dia berkata, "Maksudnya adalah, agar kamu tidak condong."583

[176] Firman Allah Ta'ola, 'e l#:* 141 l3f; ,,Beriknntah

maskswin (mahar) kepadawanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian

dengan penuh kerelaan

Dia berkata, "Maksud da,'i an-nahlah adalah al maltr (Mahar)."585

58r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an
(ld. 7, h. 537) dengan sanad-rryayangtelatr disebutkanpadaatsw sebelumnya.
* Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (ld. 7, h. 150) dengan
sanad-aya. Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan
kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari
Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atso rni.
.} Disebutkan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Mo'uur Qld.
2, h. 118) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas,
hingga sampai pada perkataannyq "Mereka meninggalkan cara pemikahan mereka pada
zaman Jahiliyah."tt' 

Qr. An-Nisaa' (4): 3.
5t3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

AH. 7, h. 551) dengan sanad-nyao Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritalon
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur
Old.2, h. ll9) dan dihubungkan kepada Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dalam Al
Mushanruf, Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim dari
jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

tto 
Qr.An-Nisaa'(4):4

585 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vit Ayi Al Qar'an
(ld. 7, h. 553) dengan sazad-nya yang telatr disebutkan pada atsar sebelumnya.
{. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhim (Jld.2, h. 185) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syeh Srnhih Al
Bukhsi (ld. 8, h. 94) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim dari
jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
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[177] Firman Altah Ta,ata, q; ei ',K * & ,] e lF .,b o,{
"Kemudian jilra merekn meryterahkan kepada kamu sebagian dari
maslrawin itu dengan senong hati, maka makanlah (ambitlah) pemberian

itu (sebagai malcanan) yang sedap lagi baik akibatnya.,,s86

Dia berkata, "Apabila makanan tersebut tidak dari (min),

makanan yang berbahaya dan bersifat tipu-daya, maka makanan itu
adalah makanan yang sedap dan baik, sebagaimana firman Allah SWT
tersebut."587

[178f Firman AIIah Ta'ata, ,lSEtrAifrfiW$ ,,Dan janganlah kamu

serahkan kcpada orangqrrang yang belwt sempwru akalnya-...,,s88

Dia berkata, "Isd dan anak-anak kamu."

Dia (Ibnu Abbas RA) juga berkata, "As-sufalna' adalatr anak-

anak. Sedangkan wanita adalah orang yang paling tidak sempurna

akalnya (asfahu as -sufahaor;.rs8e

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqan fi Al 'Ulum Al Qafo (ild. 2, h. 8).
Dcmikian j'rga dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tdsil bi Al Ma'tstr 01d.2, h. ll9 dan
120) serta dihubungkan ke,pada lbnu Jarir.
,.. Dinyatakan oleh Al Asqalani dalam lrsW.d As-Sqi li Wh Shohih Al Buthoi Qld.l ,
h.79).

'* qs. An-Nisaa'(4):4.
587 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalaur Jami' Al Boyon 'An Ta'wit Ayi Al eur'an

(ld. 7, h. 556) dengaa soud-nya yang telah disebutkan padra atso no. 175.
* Dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(lld. 2, h. 120) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir Qld. 7,h. 425) dan tambahan
padl-landa kurung merupakan miliknya.ttt 

Qr. An-Nisaa' (4): 5.
ste Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalart Jami' Al Bryan 'An Ta'wit Ayi Al fur'an

(ld. 7, h. 562 dan 563) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atss int.
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[r7ef FirmanAllah ra,ata, W.K&|S4 6,#*t-7iilrt$${j "oo"
janganlah kamu serahkan kcpada or(mgerang yang belum sempurna

alralnya, harta (mereka yang ada dalam kektnsaanmu) yang dijadikan

Allah sebagai pokok kchi&ryan."s$

Dia berkata, "Allah SWT berfirman, yang maksudnya, 'Jangan

bersandar kepada apa yang kamu miliki dan apa-apa yang Allatr berikan

kepadamu, serta menjadikannya sebagai penghidupanmu, lalu kamu

memberikannya kepada istri dan anak-anakmu, kemudian kamu

mempertimbangkan pada apa yang telah mereka pegang (tsumma tanzhur

ilaa maa fii aidiihim). Akan tetapi, pegang dan jagalah milikmu. Kamu

yang memberi nafkah kepada mereka untuk pakaian, (wa rizqihim wa

mu'uunatihim) rezeki, dan makanan mereka'."

Ibnu Abbas RA berkata, "Firman-Nya, t1i;- bermakna penopang

keperluan hidupmu. "5e 
I

[180f Firman Allah ra'ata, (8'# Fr; iF LKgIW$t# 6iJ111fr3

'A6 elS:!6 *oa, uiilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur

untuk kawin. Kemudian jilro menttrttt pendapatmu mereka telah cerdas

]i qr.An-Nisaa'(4):5.
5er Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

[ld. 7, h. 570) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
bin Shdih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsorini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (Jld. 2, h. 187),
sampai pada perkataannya, "Wa mo'uunatihim wa rizqihim" (makanan dan rezekinya)
serta dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.!. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Atsqalani dalam Fath Al Btri bi Syarh Slahih Al
BuWuri fild. 8, h. 85). Bagian dari riwayat tersebut berbunyi: Perkataannyq
"qoi,aamaa" maksudnya adalah penopang hidupmu. Demikian juga dinyarakan oleh Al
Qasthalani dalam lrsyad As-Ssi li Syoh Shahih Al Bul:hari (tld. 7,h.74).
a Dinyatakan juga oleh As-suyuthi dalan Ad-Dtr Al Mmtsr fi At-Tafsir bi Al
Mo'tsur (ild. 2, h. 120) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu
Abu Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas. As-Suyuthi menyebutkan kalimat tsumma
tadhthrnt ilaa maa fii aidiihin (kemudian kamu khawatir dengan apa yang mereka
pegang) pada tempat tsumma tanzhur ilao maafii aidiihim.
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(pandai memelihara hmta), maka serahkanlah kepada mereka lwrta-

hartanya."sn

Dia berkata, "Allah berfirman yang maksudnya, 'Ujilah anak-

anak yatim (ikhtabiruu al yataamaa) itu ketika mereka dewasa. Jika

kamu melihat ada kedewasaan pada usia mereka kini, dan mereka mampu

menjaga harta mereka (wa al ishlaah /ii armvaalihim), maka berikanlatt

harta mereka kepada mer€ka'."5e3

[18rf Firman Allah ra'ala, Yk ;t tSr* 6t-y-6:rtU 7; "Dan,

janganlah kamu malean lwrta anak yatim lebih dmi batos kepatutan dan

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelun mereka

dewasa."594

Dia berkata, "Firman-Nya, St* 6fuy bermalcna: 'Akala maala

al yatiim mubaadiraa an yablugha, foyahuulu bainahu wa baino maalihi

@ersegera memakan harta anak yatim sebelum mereka dewasa, sehingga

memisahkan anak yatim itu dari hartanya)."5es

'' qs. An-Nisaa' (4): 6.
5ts Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jani' Al BaWn 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an

fild. 7, h. 574, 575, dan 576), sampai pada pe*aaamya, "Wo al isrrlcrot, fii
atmeaalihim", dagan sanad-nya yang telatr disebutkan pada arrc sebelumnya

Ath-Thabad meriwayatkan bagian dari atso lainnya dengan sanad yang lain, dia
berkata: Ali bin Daud me,nceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari
Ibnu Abbas.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra, keseluruhannya (ild. 6, h.

59) dengan sanad-nyao Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzat*i
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami,
Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami, Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian disebutkan atso uni.
€. Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al hqanfi 'Uum Al Qr'm (lld.2, h. 9) dengan

lafaztr: Wabtalut al yataanaa bermalma: Iffittabiruu antum in 'arafium (ujilah anak-anak

yatim: kalian uji jika kalian mendapati). ktsydaa bermalma: Shalaftaa (kedewasaan:

kemampuan).

'* Qs. An-Nisaa' (4): 6.
5et Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 7, h. 580) dengan sanad-nya,Ath-Thabari berkata: Abu Shalih menceritakan kepada
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p82f Firman Allah Ta'ata, 'SW 6$ i,g 6', 6( {'
maka*1F1, "Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mamlru,

hendaHah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan

barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makanr harta itu memtrut

yangpatut."s%

Dia berkata, *Firman-Ny 
^, 

,s$3\'SW 6S irg 63 ,...dan

barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia maknr hota itu menurut

yang patut', maksudnya adalah, menjadikannya sebagai utang."5ry

[ls3f FirmanAllahra'ata,i,yaf 3i{fi13{;}\$i1'a:$t13Lri$
6i; $5 A iJj,; U iftfi "Dan apabita sewa*u pembagian itu

hadir kcrabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari

harta itu (selradarrya) dan ucapkanlah kcpada mereka prkataan yang

baik-"S9E

Dia berkata, "Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman

pada saat pembagian harta warisan, hendaknya memberi wasiat dari harta

tersebut kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin (wa

masaakinahum). Jika memberi wasiat kepada mereka (lahum), walaupun

mereka tidak (lahunt) menerima wasiat, tetap saja bagi orang-orang

beriman memberikan sebagian hartanya kepada met€ka."5e

kami, dia berkata: Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
.!. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Fath Al Btri bi Syarh Slrohih Al
Bukhui (ild. 8, h. 89) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir dari jalur Ali bin Abu Thalhah,
dari Ibnu Abbas, dengan kalimat Ya'nii ya'htlu maalal yatiimi wa yfiaadiru ilaa ot
yablugha fayafuulu boinalru wa baina maalihi.t* 

Qs. An-Nisaa' (4): 6.
se Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vit Ayi Al Qar'an

Qld.7, h. 583) dengan sanad-nya yang telatr disebutkan sebelumnya. Dinyatakan juga
oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhin Qld.2, h. 190).
* Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'1-syr (ild. 2, h. l2l) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir.

"'Qs. An-Nisaa' (4): 8.
se Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'At Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an

fild. 8, h. 13) dengan sanad-nyq Ath-Thabari bcrkata: Al Mutsanna menceritakan
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[1s4f Firman Allah To'ala, 6+'d-i' # bl'$ t 651 ,Hl
$;513 $;7)5'1rt \i" O i+-fi\lt6 "oan hendaHoh takut kepada

Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang merekn

anak-anak yang lemah, yang mereka Hrmyatir terhadap (fteseiahteraan)

merelra. Oleh sebab itu hendaHah mereka bertakwa kepada Allah dan

hendaHah mereka mengucapkan perkataan yang benfi ."ffi

Dia berkata, "Maksudnya adalatr, kepada seseorang yang dekat

kepada ajalnya Qru'ni ar-raiulu yahdhwuhu al mmtt), dikatakan

kepadanya, 'Bersedekatrlah dan bebaskan budak. Berikan sebagian

hartamu untuk perjuangan di jalan Allah SWT'. Allah SWT melarang

mereka untuk memerintahkan kerabat mereka yang mendekati ajalnya

berbuat demikian. Artinya, seseorang yang sudah mendekati ajalnya

dilarang menginfakkan hartanya untuk memerdekakan budak dan

bersedekatr (washslwdaqah) di jalan Allah. Akan tetapi, Allah swT

memerintahkan mereka membagi harta mereka unfuk pembayaran utang

dan memberi wasiat sebesar % atau l/5 dari hartanya $ruushi min

maalih) kepada kerabat yang tidak memperoleh harta warisan. Allah

swT menegaskan, ,Apakatr mereka senang ('ayasurru ahaduhtm)

meninggalkan dunia dengan meninggalkan anak-anak yang lematr dalam

keadaan miskin dan menjadi beban bagi orang lain? Hendaknya mereka

tidak memerintahkan kerabat mereka melakukan perbuatan yang tidak

kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawryatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasitch wa Al Mansuldt (h' 95)

dengan sanad-nya, ia berkata: Bakar bin sahal menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu-Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan

kepadaku dari Ali bin Abu thalhatr, dari Ibnu Abbas.... Kemudian disebutkan atso ini,
dengan sedikit perbedaan lafaztt.
* binyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Mantsur

6ld. 2, i. rzr) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Abu Ja'far

i,n-Nuhhas iA^ .nn-X^tlh wi Al Maruukh, dari Ibnu Abbas. As-Suyuthi

menyebutkan lafazh lam yahrn pada tempat lafazh lam tahn.
* 

Qs.An-Nisaa'(4):9.
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mereka sukai, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anak-anak

mereka. Hendaknya mereka mengatakan yang benar saja'.'tr!

[185f Pada ayatyang sama, Ibnu Abbas RA berkata, "seseorang datang

kepada seseorang yang mendekati ajalnya, lalu orang tersebut

menganjurkan si sakit untuk memberi wasiat yang merugikan atrli

warisnya. Allah SWT pun memberinya peringatan agar takut kepada

Allah SWT dan memberikan pendapat yang benar. Hendaknya dia

mempertimbangkan ahli warisnya jika khawatir keluarganya menjadi

lemah."602

@r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al eur'an
0ld. 8, h. 19 dan 20) dengan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Ali menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas...."
Kemudian disebutkan atsar ini, dengan sedikit perbedaan lafaztr.

Ath-Thabari mengatakan, 'Ya'ni al-ladzi yaftdhunthu al mau?, padatempatya,ni o-
raiulu yafudhuruhu al maut, atav ash-shadaqah pada tempat ra ashshadaqah, dan yuushi fi
maalihi (memberi wasiat pada hartanya) pada tempat ytashi min maalihi, dan alaisa
yalaalru afuadufun (tidakkah salah seorang di antara kamu tidak suka) pada tempat
'ryaswru 'ahaduhtm;

t Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-,Szran Al Kubra, kitab Wasiat (Jld.6,h.27O
dan 271), dengan sanad-nyq Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzal&i
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Ath-
Thara'ifi mengabarkan kepada kami, utsman bin sa'id Ad-Darami menceritakan kepada
kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur At Mantsar fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
Uld. 2, h. 124) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Al Baihaqi, serta
Ibnu Abbas RA.

@ Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Szn an Al Kubra, kitab Wasiat (ild. 6, h.
271) dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada atso sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an At 'Azhim (ild.2, h. 193) dari
Ali bin Abu Thalhah, dengan lafazh: Haadza fi ar-rajuli yafidtrunthu al maut,
fayusmi'uhu rajulun biwashiyyatin ladhurnt biwaratsatihi, fa'amarallaahu ta'aala...,
fayanzhur liwwatsatihi 'ommaa kaana ytfiibbz... (Ini tentang seseorang yang sudah
dekat dengan ajalnya. Seseorang menyarankannya a$ar memberi wasiat yang merugikan
ahli warisnya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintatrkan.... hendatcnya dia
mempertimbangkan ahli warisnya, apa-apa yang mereka sukai).
* Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi At Ma'tsur Qld.
2, h. 123 dan 124) de'ngan sedikit perbedaan lafaztrnya" dan dihubungkan kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, serta Al Baihaqi dalam ls.Suzaz, dari Ibnu
Abbas.
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[rs6f Firman Allah Ta'ala, $$ {'; i}:{1't "...hendaklah mereka

mengucaplran prkataan yang benar."603

Dia berkata, "Ayat ini melarang siapa saja untuk memberi wasiat

yang merugikan."6il

[ts7f Firman Allatr ra'ata, W trJ 5]1 6 6i:t,1 'S{$ {'*f,
,,(Tentang) orang tuomu dan anak-anaktnu, kamu tidak mengetahui siapa

di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu"'60s

Dia berkata, ..Bapak-bapak dan anak-anakmu yang paling taat

kepadamu adalatr yang paling tinggr derajatnya pada Hari Kiamat, sebab

Allah SWT memberikan kepada orang-orang beriman hak memberi

syafaat antara satu dengan lainnya."ffi

[188] Firman Allah ra'ata, '-'v1;z{11 L5;% 6(o5 "tito

seseorang mati, baik laki'laki maulntn Wrempuan, yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anok" "'ffi7

Dia berkata ,,,A1 kalaalah adalah seseornng yang wafat dan tidak

meninggalkan anak serta ayah.'608

*' 
Qr.An-Nisaa'(4):9.* Diriwayatkan oi"l n Baihaci dalam As-Sunan Al Kubra (Jtd.2,h.270) dengan

,arod-nyq ei Saihaqi berkata: ebu ZAcaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami,

eUu ru if"r- Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan

Lr.o; k"-i, eba,llah bin Shal--ih menceritakan kepada ramia tvtua$vah bin Shalih

#;;t j3,i kepada kami dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas' Kemudian

disebutkan atsortni.*' 
Qr. An-Nisaa' (a): ll.* o-irirr"i"*- oi"ir efurn*ari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Avi Al Qar'an

Cld. g; h. 4i) dengan sarwd-nya, Athl,ry.-bari berkata: Al Mutsanna menceritakan

t;-"drh, diaberkial Abdultdh bin snain menceritakan kepada kami, dia berkata:

rrai"*iy"[ bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
- Qr.An-Nisaa' $)212.,, p]nio,"V"tt"" oi"[ etn-ft.fari dalam Jami'Al Bryan 'An la'_wi, bi Al Qur'an

old. 8, h. 56) iengan sarud-nytyatgtelah discbutkan pada at'rc-sebclumnya
I:.-pio,"t"fi- oleh As-Suyuthfa"t.. Al ltqanfi Al 'Ulum Al Qur'u (lld'2, h' 9) dan

dihubuiglon kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'
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[189f Firman Allah Ta'ala, 'it:tl-;6yJ- "(Huhtm-huhtm tersebut)

itu odalah kctenunn-kctentuan dari Allah.-@e

Dia berkata, "Maksudnya adalah taat kepada Allah SWT;

(mengamalkan) hukum-hukum ahli waris yang telah disebutkan Allah

91ry1..,610

[r90f Firman Allah ra'ata, 'r[+i-iit!L323-i',tiSi'^i{i *x_ --J't
3A+, -",.1:i3 i|'t '4+- $Da $6 "Dan barangsiapa yang

mendrlukai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar kctentuan-kctenhtan-

Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api rcraka sedang ia kckal

di dotarur)n; dan baginya siksa yang menghinakan.'$rr

Dia berkata, "Berkaitan dengan masalah hukum ahli waris yang

telah disebutkan sebelumnya."6l2

[rrrf Firman Allah Ta'ata, V'tffi f,L{A. ui-rtii a*- ,#ii
'iL;S'#;_i* *Ai ,t GK;tt.',;, o$-iLa'GS3*
"c;rs ?1W3- rr,fits @ {d, "rLA j1_*o* (tertwdap)

poa wanita yang mengerjakan perbuatan kcji, hendaHah ada empnt

orang saksi di antoa kmtu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila

" qs. en-Nisaa' (a): 13.
tro Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fld. 8, h. 69) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
ke,padaku, dia berkata: Abu Shalih menceritalcan kepada kami, dia berkata: Muawiyatt
bin Shdih menceritalcan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kernudian disebutkan atss rni.
* Dinyatalran oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
Old.2, h. 128) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali,
dari Ibnu Abbas. Disambungkannya dengan alsar setelahnya.

tt' qs. An-Nisaa' (4): 14.
t'2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

$ld. 8, h. 72) dagansanad-nya yang telah disebutkan sebelumnya.
€. Dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 2, h. 128) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali,
dari Ibnu Abbas, secara bersambung dengan alsar sebelumnyq dengan redaksi: (dan

firman-Nya: Yata'odda Sudufohu [Melanggar ketentuannya] maksudnya: Tidak rela
dengan pembagian Allatr SWT dan melanggar firman-Nya),
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mereko telah memberi persaksian, maka hnuglah mereka (wanita-

wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalryn, atau sam?ni

Allah memberi jalan lain kcpadotrya. Dan, terhadop &ta orang lnng
melahtlran perbuotan kcji di antoa karmt, mako berilah kthmor
lccrydo kc duoqn-...'$r3

Dia berkata "Seorang wanita jika berzina, maka dia didudukkan
(julisat) di rumah hingga wafat."

Pada firman-Nya, tiA6 'P1W3-,fnii ,,Dan, terhadap
dua orang yong melahtkan prbuatan keji di antara kamu, maka berilah
lrukuman kcpada keduanya...." Ibnu Abbas RA berkata, ..Jika seorang

lelaki berzina maka dia dihukum dan dipukul dengan sandal. Lalu
turunlah firman-Nya , :;E'tiVW y. 'S W6fi'o!)i ,r"r"mpuan

yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang

dari lreduanya seratus kali dera'. (Qs. An-Nuur Pa]; D Jika keduanya

telah menikah, maka pada zaman Rasulullah SAW, keduanya dirajam
(dilempari dengan bahr). Inilatr jalan (hukuman) bagi keduanya yang

telatr ditetapkan Allah 51y1.r6la

ifl qr.An-Nisaa' (a): 15 dan 16.
ort Diriwayatkan oteh AO-fnafari dalam Jan|Al Balan ,An Ta,wil Ayi At eur'an

Old. 8, h. 74,85, dan 87) dengan sanad-nyayangtclatr disebutkan p"da arar no. 189.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-NasiWt wa Al MansuHt (h. 98)
dengan sord-nya, Abu Ja'far berkata: Bakar bin Satral menceritakan kepada kami, dia
ia berkata: Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan
perbedaan pada lafaz.h lubisatfi al bait (ditahan di rumah) dan disebu&an pulanfibasfi
al bait (dengan bentuk future tense), dan lafazh hooea as-sabiil (inilatr jalar -hukuman-rya) pada ternpat haadza sabilulruma.
t Diriwayatkan oleh AI Baihaqi dalam As-sunan Al Kabra, kitab Batasan-Batasan
Hukum (ild. 8, h. 2ll) dengan sanad-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi
Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhanrmad bin Abdus,
Usman bin Hamid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada
kami, dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsa,tai.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi At Ma'tsur
(secara terpisah) Old.2,h. 129 dan 130) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
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t1921 Firman Allah Ta'alo, yi ;,e 6ii;- fr "...yong kcmudian

mereka bertobat fungan segera.'srs

Dia berkata, "Segera (al qarib'1di sini artinya antara dirinya dan

memandang Malaikat Maut.'61 6

!1e3f Firman Allah ra'atg, t;- qt;415JiJ5- O-fuL4.91,t'4i
56+ g' <ri'ji A81!' |'61 ti et Jt6 L-;f i'.;3 J^rL tiL

6\ q\:J; {6fr 6,4t "Dan tidaHah tobat itu diterima Altah dari

orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang hingga apabila datang

ajal lrepada seseorang di antara mereka, (buulah) ia berkata,

'Sesungguhnya alu bertobat sekarang'. Dan tidak (pula diterima tobat)

orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-

orang itu telah Kami sediakan siksa yang pe617r;$17

Dia berkata, "Setelah ayat ini, Allah SWT menurunkan firman-

Nya, '{i! #.dy tiri };5 4r3;,. ttl '#-{ 'if i;y ' sesungguhnya Attah

tidak akan mengamryni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa

yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikchendaki-Nya'. (Qs. An-

Nisaa' [a]: a8). Pada ayat ini, Allah SWT mengharamkan ampunan-Nya

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhhas dalam Naosil*-nyq serta Al Baihaqi dalam
Sunan-nyadarijalur Ali, dari Ibnu Abbas.

ott qs. An-Nisaa'(4): 17.
616 Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 8, h. 94) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thathah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutlcan atsm ini.

Dinyatakur juga oleh Ibnu Katsir dalarn Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim 01d.2, h. 206)
dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.!. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(tld.2, h. 130) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali,
dari Ibnu Abbas.t" qs. An-Nisaa' [4]: 18.
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bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dan memberikan

harapan bagi orang-orang beriman dengan ampunan-Nya.,6l8

ll|llli,-an Allah ra'ota, .IAIW 6.# 2.
,t1- {tjst;1p.51

(;f "Hai orangorotg yang beriman, tidak tnlal bagr

memptsakai wottito &ngor jalan pkto.'s"

Dia ber*ata, "Jika seseorang mati dan meninggalkan seorang

hambasahaya wanita (wa taraka jaariatan), maka orang yang paling

dekat fterabaQ melemparkan bajunya kepadanya (hambasatraya)

sehingga ia terlarang bagi orang lain. Jika hamba sahayanya cantilg maka

dia (kerabat) menikahinya Jika jelek, dia menahannya hingga meninggal

agar bisa mewarisi hartanya (hambasahaya).'54

[19fl Firman Allah Ta'ata, 'rrii$VY 64;+"1#giiJ*,l; ,,...dan

jangoilah kamu meryrusahkan merefu koena landak menganbil
kcmbali sebagiot doi ap yang telah kanu berikmt lcepadanya.'s2r

6rt Diriwaydkan oldr Ath-Thabari dalam Jami' At kW, 'An Ta\til Ayi Al ew'an
fld. 8, h. lol) dagm soud-nyayang telah disebutkm pada arro sebehmnya.
a Diny&kan oleh As-Suyu0ri dalan Ad-Dur Al Mutsro fr At-Tafsir bi Al Mo'tsn
(lld.2,h. 131) dm dihubrmgkan kepada Ibnu Jarir, Abu Daud dalam /Vasiti-nya, Ibnu Al
Mun&ir, scrta Ibnu Abu Hdim, dari Ibnu Abbas.

ili q..An-Nisaa' (a): 19.
- Oirtwayattan ole[ eO-maUari dalam Jami'Al Balan 'An Ta'wit Ayi Al eur'an(ld. 8, h. l(D) dengm sanad-nya, Ath-Thabari berkca Al Mutsanna menceritakan

kepadakq dia berkata: Abdullatr bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shatih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian discbutkan atsq ni. Dinyatakan juga oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al
fu'@, Al 'Az.him Old.2, h. 209) dan dihubungkan kcpada Ali bin Abu Thalhatr, dari
Ibnu Abbas.
a Diny&kan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al B@i bi Syoh Slahih Al
Bal:hoi (ild. 8, h. 95) dan dia menyebutkan lafazh "Wa tarala 'imra'qton,
(meninggalkm seorang per,empuan) pada tempat nVa toaka jaoiatan,,.
a Dinydakan oleh As-suyuthi dalam Ad-htr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
01d.2, h. l3l) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta lbnu Abu Hatim dari jalur Ali
secara bersambrmg dengan arso selanjutnya.*'Qs. An-Nisaa' (4): 19.

q$
knnu
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Dia berkata, "''$jifr{j .ttiny"t laa taqhorruhunna Qangan

memaksa mereka). 'tj,it$t; V ,-*, V5.4 '...karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah knmu berikan

kepadanya', artinya: Seseorang yang mempunyai seorang istri, namun ia

ini tidak suka hidup bersama dengan istrinya, sementara dia mempunyai

kewajiban membayar mahar kepada istrinya. Oleh karena itu, lelaki

tersebut membuat wanita itu susah sehingga mau memberi tebusan

kepadanya, kemudian lelaki itu terlepas dari kewajiban membayar

mahar.'$n

[r96f Firman Altah Ta'ala, # ]L"L,&JtJ 
-{y "...t"rk"cuali bila

merelra melahtkan pekerjaan keji yang nyata

Dia berkata, "Maknanya adalah, benci dan durhaka terhadap

suami. Jika seorang istri berbuat demikian, maka sah bagi seorang suami

untuk meminta tebusan dari istrinya."62a

[197f Firman Allah ra'ata, fl@i.C rUVt;'63t:,iisiit
W di;titr'zi$ i'tL i3y'$tl' i3(. "Doniongontah trnmu

kavini wanita-wotita yang telah dilcmtini oleh ayahmu, terkecuali pada

62 Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Baran 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an
(ld. 8, h. lll) dengan sanad-nya yang rclah disebutkan padia atsar sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Ibnu Kasir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (lld.2, h. 210) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan juga oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi Syoh Shahih Al
Bulhoi (ld. E, h. %) dan dihubungkan kepada Ath-Tahbari serta Ibnu Abu Hatim dari
jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-suyrthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 2, h. 13l) secara bersambung dengan alsar sebelumnya.

.3. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al hqan fi Al 'Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 9)

dengan lafaztr: "iJ:*'{,i Taqharuuhunza (memaksanya).
u" qs. An-Nisaa' (4): 19.
6'a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 8, h. lll) dengan sanad-nya yang telah disebutkan padt a*ar no.194.
.3. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 2, h. 13 l) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
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masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

dibenci Atlah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).'62s

Dia berkata, "Setiap wanita yang telah dinikahi oleh bapak dan

anakmu, baik sudah disetubuhi maupun belum, haram bagimu."626

[198f Firman Allah Ta'ala, "Ugri2" 6
yang telah lramu campuri."627

"...dari istri

D i a berkata, " A d- dukhul artiny a an- nika ah (Nikah).'528

[1e9] Firman Allah Ta'ata, "-4 L<1, C $y JQI'c tg{fii
"Dan, (dihoramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuomi,

lre cuali budak-budak yang kamu mi liki.'$2e

Dia berkata, "Setiap wanita yang bersuami haram bagimu,

kecuali budak wanita bersuami yang dalam penguasaanmu dan suaminya

sedang berada dalam medan perang. Dia halal bagimu, dengan syarat

kamu memintanya cerai dari suaminya."630

ot qs. An-Niserz' (4\:22.
o6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an

(ld. 8, h. 135 dan 136) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
.!. Diriwayatkan oleh AI Baihaqi dalam ls-Sazan Al Kabra 0ld. 7, h. 160 dan 16l)
dengan sanad-nya, Al Baihaqi berkata: AbuT-al<aia Yahya bin Ibrahim mengabarkan
kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bi Sa'id
Ad-Darami menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami
dari Muawiyah bin Shalih, dari AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur f At-Tafsir bi Al Ma'tsur
AH.2, h. 134) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,
serta Al Baihaqi dalam sunannya dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.t" 

Qr.An-Nisaa' @):23.
628 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 8, h. 147-148) dengat sanad-nya yang telah disebutkan sebelumnya.u" 
Qr.An-Nisaa' @):2a.t'o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 8, h. 152) dengan sanad-nyayang telah disebutkan padaatsar no.197.

;<$aa
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[20of Ibnu Abbas RA juga berkata, memalcnai ayat ini, 'u ff$5V
:FA iKT, ( $ gt uDan, (diharankan iuga kamu mengmtini)

wanita yang bersuami, kcctali budak-budak yang kamu miliki,"

Dia berkata "Setiap wanita bersuami haram bagi kalian kecuali

empat wanita yang dinikatri dengan saksi dan mahar.'631

[201f Firman Alhh Ta'ala, '-^A; <rlA 'Lli'6'li| * iru16
"Maka istri-istri yang telah kamu nibnati (campri) di antara mereka,

berikanlah fuWda mereka maharnya (dengan semlrurna), sebagai suatu

kewajiban.'s32

Dia berkata, "Jika seseorang di antara kamu menikatri seorang

wanita, lalu menikahinya kembali, maka wajib baginya maharnya

semnanya. Al istimta' adalatr an-nikah (nikah). Hal itu sesuai firman-

Nya, "^E #b 141 13(! 'Berikanlah maskawin (mahar) kcpada

wanita (yang komu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh

kerelaur'.'$3' (Qr. An-Nisaa' [a]: a).

Dinydakan oleh As-suylrthi ddam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(lld.2, h. l3t) dan dihubrmgkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hdim dari Ibnu Abbas.

Dinydalcn juga oleh As-suyrthi dalam ll hqan fi 'Uum Al Qur'm (ild. 2, h. 9)
dengan lafazh: Al nrulslwuat ktllu dzaota zoujin, dan dihubungkan kepada Ali bin
Abu Thalhalu dari Ibnu Abbas.

6r Diriwayatlon oleh Alh-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 8, h. 161) dengan sana&ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: AMullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebu*an also ini.
* Disebn*an oleh As-Sunrthi dalanAd-Dtr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'twr $ld.
2, h. 138) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Ath-Thabrani dari
Ibnu Abbas, hanya dengan lafazh: Illal oba' allaa'i yankifina bilbayyinah walmab
(Kecuali empatwanitayang dinikahi dcngan salsi dan mahar).*'qs. An-Nisaa' (4): 24.

63 Diriwayatlran oleh Att-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. E, h. 175) deinrgat soud-nya yang telah disebutkan pada a*ar sebelumnya.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasil:hva Al Mmsukh (h. 104)

dengan sand-nya. Abu Ja'far berkata: Bakar bin Sahal menccritakan kepada kami, dia
berlcata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
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[202f Firman Allah ra' ata, QFt * U 4, -idi qr&'&1 1
(& W {tg'it['ity *...ar, fiadalah mengaw bagi kamu terhadap

sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, serudah menentukan

mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana.'fi34

Dia berkata, "At-taradhi (kerelaan) adalah menunaikan maharnya

kemudian memberikannya pilihan ('an ytfiyahaa slwdaaqahaa tsumma

ytWnl,yiruhaa).'fi3s

[203f Firman Allah Ta'ala, S;E'&W{;S "Dan barangsiapa di

antara lramu (orang merdeka) yang ttdak cuhtp perbelaniaannya."636

Dia berkata, "Siapa yang tidak mempunyai keluasan rezeki.'$31

[20af Firman Allah Ta'ala,*C:.Al A4- 6 "...untuk mengmtini

wanita merdeka lagi beriman."63t

Shalih menceritalcan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas...." Kcmudian

discbutkan atso ilni, dcngan sedikit perbedaan redaksi.
* Dinrrskan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

old.z, h. 139) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

tirta lbu Ja'far An-Nuhhas dalam lz-.iVasifth wa Mansttkh miliknyq dari Ibnu Abbas.
ot qs. An-Nisad (4):24.
o'5 Iiiriwayatkan oleh Ath-Thabari d3tr,an Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Cld. 8, h. 181) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan a*ar,ini.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalun Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

01d.2, h. l4l) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

s-erta Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-NasiHt wa Mattsukh miliknya" dari jalur Ali,
dengan lafaztr: 'An yafia lahaa shadaaqaha tsumma ytfthayyiruia (menunaikan

mahamya kemudian memberikannya pilihan).
636 qs. An-Nisaa' (4): 25.t" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 8, h. I 82) dengan s anad-nya yang telah disebutkan pada a*ar sebelumnya.
.:. Oiny"tat an oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

01d.2, h. 9) dengan lafaztr: Thaulaa: sa'ai (keluasan), dan dihubungkan kepada Ali bin

Abi Thalhatl, dari Ibnu Abbas.
u" qs. An-Nisaa' (4): 25.
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Dia berkata *Jika lelaki merdeka h€ndak menftah, mah
menikahlah dengan wanita-wanita mukminah.#

t2051 Firman Allatr Ta'ota, '9(A 
=t$;3i {; {,+*, V *4#

"....sedang mereka pwt wanita-wanita yotg nerulihoa dbi, ktkmr
pezina dan bukan (pula) wanita yang nungonbil lofi-laV lain sebagai

piaraawtya)ffi

Dia berkat4 'Tlendalarya para lelaki ihr menikahi wanita-wanita

yang menjaga diri, bukan pezrna {aik secara te,rang-terangan maupun

sembunyi-sembunyi- dan tidak pula me,nyimpan lelaki sebagai

peliharaannya.'#l

[206f Firman Allah Ta'ala, ';$ flg u...do, orybila nercka telah

menj aga diri dengot kan in....'ffi

Dia berkat4 "Jika para budak wanita ihr menikahi lelaki

merdeka.'fl3

6e Diriwayakan olch Ath-Thabari dalam Joni' At fu1rur 'An TaYit Ayi,1t Qu'a
0ld._8^, h. 186) dengan sanad-nya yang tclah discbudrmpoda mm.N\.* 

Qr.An-Nisaa' (4):25.nt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (secara t€rpise) ibfu Jd' Al kW, 'An
Ta'wil Ayi Al Qtr'm (ild. 8, h. 193, 201,m3, dan 2Os).de'rgsr sey\A&Thabui
berkata: Al Mutsrnna menceritakan kcpadalna dia bertata AMullah bin Shalih
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bh Shalih mcouitakan kepadahg
dia berkata: Ali bin Abi Thalhah menceritakan k@ahr dei Ibnrr Abbas- Kemudian
disebutkan atsa-ini.
s.. Atso no.207 dinyatakan oleh As-suytrthi dalam A&Du lI *tutufi Ar-Tdst bi
Al Ma'tsur, pada bagian yang mmerangkan tentang mat[a sjrd hL dm inr tidak terd@
dalun Tafs ir At bThob 0i.
,* Atss no.206 dinyatakan oleh Ibnu Kdsir datam f6t /ll Qu'ot Al 'Adritr (ild-?-
h. 228) dengan lafaz.h: &shauul anah or Wtlflholw al b,rrL va ifulwul 'afu or
ya*iftal bunah ftcsucian se,orang budak rranita ft6tila dinikrhi oleh lelaki merUctq
dan kesucian seorang budak ketika menikahi seorang wmitamct*).t' 

Qr. An-Nisaa" (4\:25.
s3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (sccara terpisah) ilalm- J@ni' Al BaW ',An

Ta'wil Ayi Al Qur'an (ild. 8, h. 193, 201,203, dan 205) dagmsodaya,Ath-Thabui
berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadakq dia bertata Abdullah bin Shalih
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih m€nc€rita&an kcpadahl
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[207f Firman Allah Ta'ata, c;C5\ iY6,iA'br]i i:1.r1'"6 39
'rt::31 a *...k"mudian qpabila mereka melalairan perbuatan yang

lreji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari huhtman wanita-

w anita merdelra yang b er suami."644

Dia berkata, "@ari cambukan)."fls

[208] Firman Allah Ta'ala, eli 'r# d llis "...1<ebolehan

mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang talatt kepada

kcmaksiatan."il6

Dia berkata, " Al' anato adalah az-zinaa (perbuatan zina).'fl7

dia berkata: Ali bin Abu Thalhah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Atsar no.207 dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dul Al Mantsur fi At-Tafsir bi
Al Ma'tsur, pada bagian yang menerangkan tentang makna ayat ini, dan itu tidak terdapat
dalun T afs ir At h-T hab ari.
* Atsar no.206 dinyatakan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (tld.2,
h.228) dengan lafaztr: Ifuhaanul amah an yankif;ahaa al fuurru wa ilshaanul 'abdu an
yankifial burrah (kesucian seorang budak wanita ketika dinikahi oleh lelaki inerdeka,
dan kesucian seorang budak ketika menikahi seorang wanita merdeka).* qs. An-Nisaa' (4):25.

*5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (secara terpisatr) dalam Jami' Al Bayan 'An

Ta'wil Ayi Al Qur'an (ld. 8, h. 193, 201,203, dan 205) dengan sanad-nya, Ath-Thabari
berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku,
dia berkata: Ali bin Abu Thalhah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsartni.
* Atsar no.207 dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi
Al Ma'tsur, pada bagian yang menerangkan tentang makna ayat ini, dan itu tidak terdapat
dalam T afs ir A t h-Thab ari.
* Atsar no. 206 dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim fild. 2,
h.228) dengan lafaztr: Ifushaanul 'amah 'an yanHftahaa al fuurru wa ifuhaamtl 'abdu
'an yankif;al fuurraft (kesucian seorang budak wanita ketika dinikahi oleh lelaki merdeka,
dan kesucian seorang budak ketika menikahi seorang wanita merdeka).* 

Qs. an-Nisaa' (4): 25.n' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (secara terpisah) dalam Jami' AI Boyan 'An

Ta'wil Ayi Al Qur'an (ild. 8, h. 193, 201,203, dan 205) dengan sanad-nya, Ath-Thabari
berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih
menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku,
dia berkata: Ali bin Abu Thalhah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar ini.
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[209f Firman Altatr Ta'ata, ,fif V;i 6t ,,...dan kesabaran itu
lebih baik bagimu.'flg

Dia berkata, "Bersabar untuk tidak menikahi budak wanita adalah

lebih baik bagimu.'#e

's Atsq no.207 dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi ArTafsir bi
Al Ma'tsur, pada bagian yang menerangkan tentang makna ayat ini, dan tidak terdapat
dalam Taft ir At h-Ihab or i.
* A*o no. 206 dinyatal€n oleh Ibnu Katsir dalam Tofsir Al Qtr'an At ,Azhim (ild. 2,
h.228) dengan lafaztr: Ifisluarul amah an ymkiftahaa at ftttrru wa ifuIuarul ,abdu an
yankiftal brrrah ftesucian seorang budak wanita kedka dinikahi oleh letaki merdeka,
**fU:,H:ffHg 

A3S :* 
renikatri seorans wanita merdeka).

ne Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani'At Boyan 'An Ta'vil Ayi Al eur'an
0ld. 8, h. 208) dengur sanad-nyao Attl-Thabari berkata: Ali bin Daud menceritakan
kepadaku, dia bcrkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyatr bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.
te Atsq no. 205, 206, dan 208 dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al hqan fi 'Utum AI
Qur'm (ild. 2, h. 8 dan 9) dan dihubunglon kepada Ali bin Abu Thalhatr dari Ibnu
Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyrrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(atso no.203 dan 2@, jld.2,h. l4l dan 142) serta dihubrmgkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam sunannyq dari Ibnu Abbas, dengan
sedikit tambahan pada atsw no. 208): Seorang yang merdeka tidak dibolehkan menikahi
hambasahaya, kecuali tidak memiliki kemampuan untuk menikahi wanita merdeka, dan
dia taht jatuh pada perzinaan.
* Pada atsa no.209 disebutkan lafazh al 'izaa'(hambasahayq dalam bentuk pturat)
padatempat al'amah (hambasahayq dalam bentuk singular).
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-,Szran Al Kubra (Jld.7, h. 173) dengan
sanod-nya: Abu Zakaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-
Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Shatih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari AIi bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Ibnu Abbas RA berkatq "Siapa yang tidak memiliki kelebihan untuk menikahi
wanita merdeka hendaknya menikahi hambasahaya muslim. Ai 'rE A Aj
'(..,lebolehan mengowini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang tahtt lnWda
kzmaksiatan'. Al 'anata adilah al fujuur (perbuatan dosa). Seseorang yang merdeka
tidalc boleh menikahi hambasahayq kecuali tidak sanggup menikahi wanita merdeka,

dan dia takut akan berbuat Aosa. ii*5 jlj 'Kesabaran ira', untuk tidak segera

menikalri budak wanita, ,Sf,' ...tebrfr baik untuk leamu'."
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[210f Filman Auah ra,ata, KtA YJLU { tiir; O-fi $Ji-
'cr?:tfr ';'y{Attrf.1{;'&',nVr;to jG-<r*S$.#r"rL3$
q '$-,,*ttoi orang-orang yang beriman, ianganlah kamu saling

memakan harta sesamamu denganialan yang batil, kecuali dengan jalan

prniagaan yang berlaht dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membtmuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha

P e nyryan g kc padamu.' $so

Dia berkata, "Orang-orang Islam berkata, 'Allah SWT telatr

melarang kami untuk memakan harta sesama kami dengan cara batil.

Makanan adalah harta yang paling baik. Tidak boleh seseorang di antara

kami makan di rumatr orang lain. Lalu, bagaimana dengan orang lain?

karena itu, Allah SWT menurunkan firman-Nya, "6 #..li & ;i)
'Tidak ada halangan bagi orangbuta...'." (Qs. An-Nuur [24]: 6l)6st

[211f Firman Allah Ta'ala, 'fe 3#I '^:;'b# Y klje;j ;tl
lrt $rfr f4bi:, #g "Jitra kamu meniauhi dosa-dosa

besar di antoa dosa-dosa yang diluang kamu mengeriakannya, niscaya

Kami haps kesalahan-kcsalahanmu (dosa-dosamu yang ftecil) dan Kami

masulr*an kamu ke tempat yang mulia (surga).'fis2

Dia berkata, "Al kabaa'ir adalatr semua dosa yang mendapat

stempel neraka dari Allah SWT, atau marah-Nya, atau laknat-Nya, atau

siksa-Nya."6s3

uto qs. An-Nisaa (4):29.
65r Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhin Qld-2,h.234) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.
u" qs. An-Nisaa' (4): 31.
u5' Iiiriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 8, h. 246) dengan sanad-nyao Ath-Thabafi berkata: Al Mutsanna menceritakan

liepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsor tni.
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[2r2f Firman Allah ra'ata, )(.1W i/'&:;+ti{ L:ir(,1i3371
'if '"oL:r# 6'iit$;'i;efiE 4*; lAy,l!$etQ5+i'
l' $; ,5t ,F, OA "Dan ianganlah kamu iri hati terhodap apa

yang dilraruniakan Altah lepada sebagion kamu lebih banyak dari

sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada

apa yang merekn usahakan, dan bagi para wanita (ptn) ada bagian dari

apa yang merela usahakan, dan mohonlah kcpada Allah sebagian dari

karunia-Nya. Sesungguhrrya Attah Maha Mengetahui segala sesuatu.'654

Dia berkata, "seseorang hendaknya jangan berangan-angan,

'Kalau saja harta si fulan dan keluarganya itu milikku (laita anna lii

maala fulaanin wa ahlihi)'. Allah SWT melarang hal itu. Akan tetapi,

hendaknya dia memohon kepada Allah SWT sebagian anugeratr-Nya."655

[213f Firman Allah Ta'ala, Yi.{"; ,\l;l;ri;S:t 9A; $]
W "(Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada aw yang

merelra usahakan, dan bagi para wanita (wn) ada bagian dari apa yang

merelra tnahakan.'6s6

Dia berkata, "Maksudnya adalah apa-aPa yang ditinggalkan

keluarganya serta kerabatnya. Bagi seorang lelaki, sebagaimana bagian

dua orang wanita.'657

uso qs. An-Nisaa' (4): 32.
utt iiriwayatkan otin e6-trabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. g, h. 26lj dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada atso sebelumnya.

i. oiny"taf.* ju{a oleh Ibnu Katsir d alam Tafsir At Qr'an Al 'Azhim Qld. 2, h. 250)

dengan lafaztr, S"ieo.-g tidak boleh berangan-angan dan lerkata, "Kalau saja harta si

ttai Oan keluarganya itu miliklcu (laita lau anna lii maala fulaanin wa ahlihi). Allah

SWT melarang birangan-angan demikian. Akan tetapi, hendaklah meminta kepada Allatt

SWT sebagian dari anugerahNYa.
* Dinyatikan oleh Ai-suyuttri dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

01d,2,i. r+s) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu

Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas'
ttu qs. An-Nisaa' (4): 32.
.t, iiriwayatkan ot*r ntr-n 

"Uari 
dalam Jomi' At Bryan 'An la'wil Ayi Al Qar'an

0ld. 8, h. 266'dan257) dengan sanad-nyayangtelah disebutkanpadaats@. no. 2ll.
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[2ra] Firman Allah Ta'ala, 9t:tt6\ 'A; \i 'J.$ t& ;4;
3i;'i1i "Bagt tiap-tiap harta peninggalan dari haria yang

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami iadikan pewaris-

pewarisnya."658

Dia berkata, "Al ma'v,aali adalah al 'ashabah. yakni: Para ahli

waris."659

[215] Firman Allah ra'ata, 'ii,;t 'J36 ?]I$ ,tliL 'C$tt

"Dan, (iila ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

merelra, malra berilah kepada mereka bagiannya-"660

Dia berkata, "seseorang bersumpah kepada seorang lainnya,

siapa yang wafat terlebih dahulu, maka baginya harta warisannya. Ol+
karena itu, Allah SWT menurunkan firman-Nya, #i "!J'.ii 

'6i3

g$4fuiJ '.fr rn*5t <#i$i^i *+ a 6.Jj'Vi"A 'Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama

lain tebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-

orang mulonim dan orang-orang Muhaiirin, kecuali knlau kamu berbuat

baik kepada saudara-s audaromu (se agama)'."

Ibnu Abbas RA berkata, "Kecuali mereka memberi wasiat kepada

para kerabatnya yang telah bersumpah wasiat kepada mereka. Bagi

mereka dibolehkan sebanyak ll3 dari harta si mayit, dan itulah pendapat

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

01d.2, h. 149) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu

Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
u" qs. An-Nisaa' (4): 33.
65e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalar1. Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 8, h.270) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas' Kemudian

disebutkan atsarini.
* Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Al Itqaanfi Al 'Uuum Al Qur'an (ild. 8, h.9)
.engan lafazh: Mawaali; Al 'ashabah.

6@ 
Qs. An-Nisaa' (4): 33.
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yang terkenal (illa 'an ywslruu liauliyaa'ihim al-l&iiru 'aqdut
wash$ryh, falrua lahm jaa'inn min twlutsi ,rraali ol-mayyit, wo

dnalika hu al ma'ruufl.'fir

[2r6f Firman Allah ra'ata, A-qr$ J4tq@ii| <ri$}r:;t
AtA bvifi-L; ,#. if *t<aron tabJatd itu &tah Tnmimpin

bagi kawt wanita, oleh kuena Allal, telah nulebilrko, sebagiot mereka

(aki-laki) atas sebagian yang lain (wmita), dan kaena nereka (aki-
laki) tetah menaJkal*an sebagian dui ttota nureka-'ffi

Dia berkata "Ar-rijaolu qav,w&n ilunt 'alo*nisaa' artinya

pemimpin mereka. Bagi wanita keurajiban menaati lelaki selama dalam

ketaatan kepada perintatr Allah SWT, dan meiurnrt kepadanya Menunrt

kepadanya artinya berbuat baik kcpada keluarganya dan menjaga

hartanya (haafizhah limaalih{). Keutamaan lelaki kepada wanita adalatl

memberinya nafkatr dan kectrlarpan hidup.'ff

6r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dal:m Joni' Al kW, '.1n Tahil Ayi Al Qu'ot
(ld. 8, h. 275) dengan soud-nyayangtetah discbudrm pda arr@ scbclumn)'a
* Diriwayd<an oleh Abu Ja'far An-I.hrhhas daln ArrMariHrwa Al Moaul* (h- 106')
dengan sotdayao An-Nuhhas ffi Bakar bin Sahal mencerita&m kcpada kerni, dia
bertota: Abu Shalih mmo€rihkan k4ada kemi, dia b€rls6: Muawiyah bin Shalih
menceritalcan kepadaku dad AIi bin Abu ltahalt dri Ibnu Abbas- Keinudian
disebutkan otso im. Terjadi perbedam hfrA sc&lah penycbum ayat dai surah At
l$zaab.
* An-Nuhhas berkata: Hua an yutshi lalat biwasldlryia fihia jm'izAu min tsulutsi
maalil mayyit, fad"aalikal na'ruuf (dia memberi wsiat kepudmya dengan s€buah
wasiaft, dan itrr dibolehkan dari lB harta mayd. Iblah yag ditenaD
.:. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalm fafsb Al Qr'ot ll 2lzhin (Jld" 2,h.255).
* Dinyaakan oleh Ibnu Hajar Al Asqdmi dalam Fdh Al M bi SWh Shaldh Al
BuWtoi (ild. 8, h. 97) dan dihubungtan k@a Ath-Thabari dari jalur Ali, dari Ibnu
Abbas, dengan sedikit pcrbedam lafad.* 

Qs. en-Nisaa' (+): l+.6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalfrJ@ni'Al tuWt'AnTaYil Ayi Al Qw'an
(ld. 8, h. 290 dan 293) deirgan sot&ny, AtbThabri bcrl@: Al Mutsanna
menceritakan ke,padakq dia berkdu Abdullah bin Shalih menqitakm k@a lomi, dia
berkata Muawiyah bin Shalih meirceritah tceeaaa*u dari Ali bin Abu Thalhah, dad
Ibnu Abbas. Kemudian disebudcan asc ini.
tt Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalan fdsir Al Ss'ot Al 'Adtbt Old- 2- h. 25O sampai
firman-Nya Ha$zhah limaalihi, dan dihuhmgkm kcpada Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas.
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[217] Firman Allah Ta'ala, ....L{S "...ialah yang taat keWdo

Allah]ffi

Dia berkata, uMuthii'aat, wanita-wanita yang taat.'fis

t2181 Finnan Allatr To'ala, X W 6" #
memelihara diri kctika anminya tidak ada, oleh karena Allah telah

memelihara (mereka)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 34).

Dia berkata, "Jika para wanita itu demikian adanya, maka berbuat

baiklah kepada mereka.'ff

[21ef Firman Allatr ra'ata, |';it$li <]U #);A|$6,6V
4F <,?ii':'f*g !*W 5{, H6 i'V 

-'$i'it; 
@\45

* "Wanita-wanita yang kamu khowatirknn nusyuz-nya, maka

nasihatilah mereka don pisahlanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

pkullah mereka. Kemudian iika mereka menaatimu, maka ianganlah

kamu mencwi-cari jalan wrtuk merytuahkannya. Sesungguhnya Allah

Maha Tinggi tagi Maha 8estr!67

* Disebutkan oleh As-Suyrthi dalam ll ltqan fi 'Utm Al Qur'an [ld. 2, h. 7).

Penafsiran dari lafazh qqwwaomuuna adalah pemimpin.* qs. An-Nisaa' (4): 34.
*5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jqmi' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

old. 8, h. 294 dan 298) dengan satwd'ny4 Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud

menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atso ini.
* Atsar no. 217 dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqan fi 'Uum Al Qur'an Qld. 2,

h. 9) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

0ld. 8, h. 294 dan 29E) dengan sanod-nya, Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud

menceritakan kepadakra dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah

menceritakan kepadaku dali Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atss rni.
* Atso no.2l7 dinyafiakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an Qld.2,
h. 9) dan dihubungkan kepadaAli bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

*'qs. An-Nisaa' (4): 34.
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Dia bed(m, au adalah wanita drrrtak4 me,mandang remeh hak

srmi dm tidak taat kepada snminya Allah StrIT mernerintahkan para

srmi agr mcnasihmi memberi pedngatao, dan me,mberitahu tentang

pentngryl hak srmi. Jika isti menerima nasihat suami, maka itu baik

bagiqra- Jilra tidah maka $ami bqtak menjauh dari ranjang istrinya dan

tidak bedrta-kata ke,padarya tanpa harus merusak tali pernikahan.

Pcrhrfu tersehtr rlrrr sangd meiryakitkan istri. Jika istri memahami

dan sadar, maka suami menerima maaftya Namrm jil<a tidalq maka

srmi bcrtak memukuhya dengan pukulan yang tidak menyakitkan,

tidak memaahkan ulang dan tidak menimbulkan luka Allah SWT

urmmm, W3*i;Afi HAI o$ix"*rai*, jika mereka

nmutru, ilroko joWntan k@fir. ncncui-cui jalan wrtuk

ttstgrumhkmanya'-"

Ibnu Abbas RA bedrm, *Jika istrimu menaatimu maka janganlatt

mencui-cui kesalahannya#

o Diriwe5lfu olch Atu'T&i ibln Jnd' At tup, 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

0ld" t, L 3(n,3()3,304, 3ll,ihSlDsmatcrpisah drlrgt"t sodaya dia berkata: Al
Itfumr reifu lcpl*, db berto: Abu Shatfr menccritakan kepada kami,

die bqtrE mewi:tan mcnsifu tepaaatu dri Ali bin Abu Thdhah" dari Ibnu

Abba...." Kcmudim discffi arc int dengru l$d: Tilbl nu'ah t&ryr.n wa laa

daf'ado+ yHulruft'b ltu FfrId va'illu lujoolw(iht adalah wanita yang

rrnffralri suminya Smiuya mena-cihdiqra jika istri menerima- Jika tidak maha

mis*tm:n dri rmjug)----da'in qfuId, wa 'illoo fqad '&inallaolru laka 'wr

tdlvifulw dlwfur SIrtut DufuTufu, wa laa takut lalna' ulmaa, fa' in oqb alat,

wa'ilfu hoila lol4 ninlru alfrdyh 0k isEi menerima, jika tidak maka Allah sudatt

mhEimu izin rmtuk mcmubhye dcngen pukulm yug tidak menyakitkan dan tidak
mcnr*elrtrr rrrlmg Jika ifri meuerina jika tidat maka halat bagimu untuk meminta

tua dilirD. 'tg,?r{;WS ?i$1l$'x"r ra-, jika merelra menaafimu,

nob jugoiloh fum rcrcol+ni jolu uttuk nenysohkouln'."
+ @ oleh Al Bafroqi ilaln As-Surot Al Kubra (ld. 7, h. 303) dengan
AqW AI Baihaqi bertata ltfuTa}aia bin Abi Ishaq Al Muukld menceritakan

@de ht Ah AI llrm AGThra'ifi mengabutm k@a kami, Usman bin Sa'id
reilakn kpada hL Ab&llah biD Shalih menceritakan kepada lolni dad
mrwiy$ bin Shalfr, dd Ati bitr Abu Thdhah, dri Ibnu Abbas- Kemudian disebutkan
refr.
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[220f Firman Allah Ta'alo, @l4X\ ,Z'iit$l't 4 SA"Maka
nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."66e

Dia berkata, 'T.lasihati dia jika dia menaatimu. Jika tidak,

pisahkan dia dari ranjang. (Al hajru adalah perbuatan tidak menyetubuhi

istri. Tidur seranjang dengan membelakangi punggung)."6'0

[221f Firman Allah la'ata, .S UK\F!6W$q fu:rL|
GW 'b?:ii'tfiq,.^t dii*fL-j- bL\lfi j;tK) ,,Dan,

jika kamu khowatirkan ada persengketaan antora keduanya, maka

kirimlah seorang hakom dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

lreluarga peremryan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaikan, niscrya Allah memberi taufik kepada suami-istri

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."67r

Dia berkata, "Pasangan suami istri yang bertengkar dan hendak

merusak pernikahannya, maka Allah SWT memerintahkan para

kerabatnya agar mengirim lelaki shalih dari pihak keluarga lelaki dan

keluarga wanita. Lelaki shalih ini menilai siapakah yang salah dari

keduanya. Jika suami yang salah, maka pihak kerabat berhak menjauhkan

istri dari suaminya dan memutuskan nafl<atr suami kepada istri. Jika istri

yang salah, maka pihak kerabat menahan istri dari suaminya dan

melarangnya menerima nafkah suami. Jika kedua lelaki utusan sepakat

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 2, h. 154 dan 155) serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Al Baihaqi dalamls-Sznan, dui Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (tld. 2, h. 257)
sebagiannya secara terpisah, dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.*'qs. An-Nisaa' (4): 34.

6'0 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 8, h. 302) dengan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu
Abbas.t" qs. An-Nisaa' (4): 35.
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untuk menyatukan keduanya, dan salah satu pasangan setuju, lalu salah

seorang dari pasangan suami istri itu meninggal, maka yang rela itu
menerima harta warisan dari pasangan yang tidak rela, tetapi, yang tidak

rela (al kaarih) tidak menerima warisan dari yang rela (ar-raadhi).ltulah

firman Allah Ta'ala, €"1;y Y -.1 bL'Jika keduanya bermal<sud

mengadalran perbaikan'. "

Ibnu Abbas RA berkata, "Kedua hukum tersebut (humal

hukrnaani).W.^i O-j'U*"oyo Allah memberi taufik kepada suami-

istri itu'.u6?2

lr22ltirmarrAllah Ta'ala, "W.Xt ;di tfVLfuj bL "Jika tredua

orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memb eri taufik kepada suami-istri itu."67 
3

672 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Btyan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an
(ld. 8, h. 325 dan 326) detgan sanad-nya yang telah disebutkan pada atso sebelumnya.
* Sebagian atsor tni diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn As-Sunan Al Kubra (ld. 7, h.
306) dengan suud-ny4 dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada
kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Usman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari
Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, iaberkata, "Jika kedua
lelaki shalih utusan itu sepakat unhrk memisahkan atau menyatukan keduanya, maka
diperbolehkan."
* Disebutkan oleh Al Bukhari dalarr. Al Jami' Ash-Shahih,kttab Tafsir (11d.7,h. 187)
dari Ibnu Abbas.
ee Syiqaaqa bermakna tafaasada (persengketaan, perpecahan).
* Dihubungkan oleh Ibnu Hajar AI Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
BuWtari (ild. 8, h. I 14) kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhin Qld.2,h.259) sampai
pada perkataan al koorih (yang tidak rela) ar-raadhi (yang rela).
.!. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 2, h. 155) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,
serta Al Baihaqi dalam kitab sunannya, dari Ibnu Abbas, dengan tambatran pada
akhirnya: llta dzaalikal fiubtaan| wa kadzaalilw lwllu mushlifiin ywafiqihillaahu
lifiaqqi washshantaab (Itulah kedua hakim, dan demikian juga setiap pelaku kebaikan,
Allah SWT akan memberinya taufik untuk yang hak dan benar). Tambatran ini akan
disebutkan pada atsr selanjutrya.o'qs. nn-Nisaa' (4): 35.
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Dia ber*atq 'Itr adalah lcdua hekim tErsbut Demikian pla
pada setiap pelalu kebaikan, Allah SUIT akan membcrinya bufk rmt*
yang hak dan benar.'674

[223f Firman Allah Ta'ala, 6;51,s; 2t1l3' -..tetorga ymg &tu.ffi
Dia berkata "Seseorang yang amara lomu dengan dia terdapd

hubungan kerabat'tr76

[22af Firman Altah To'ala, V$\rAj't n..dot tctorga yory jaah.n'

Dia berkata" "Seseorang yang artara kamu dengan dia ti&k ada

hubungan kerabat'67t

[225f Firman Allah Ta'aly #\,?-lAij -...Ur tenor sejowa-n

67t Diriwayatkan oleh Atb'Thaboi drlfr.M' At bpt 'An Ta'wil Ayi Al Qu'an
(ld. 8, h. 332) dcngan sfuya, A&Thabui bcrtete. Al Mutsma mencqifu
kepada kami, dia be*e: Abdulhh bin Shilfr mcnsitu k4oda hi, dir bqtfi:
Muawiyah mcrnoeritatm kcpadah dai Ali bin Ah ltoftah, dari Itnu Abes.
Kemudian disebutkan asc inlt" 

Qs. An-Nisaa' (a):36.
676 Diriwalratkan oleh AfuThabui dalmJord'tt htw, 'An Ta\til Ayi At Qu'a

(ld. 8, h. 335 dan 338) dengm saza&nya ymg EItr disebfu pada atsr sebclurmye.
* Dinyatakan oleh Ibnu Ksir dalam Tdsb Al Qv'ot /ll A?hn (ild- 2- h- 26f) dm
dihubungkan kepada Ali bin Abu TbalhaL dui Ihu Ak-
* Atso ini dinyatakm oleh As-Snyuthi dalfr A&Du AI Lfo*u fi At-Tdrir bi il
Ma'tsur (lld.2, h. 158) dan dihuhngkm kcpada Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrm&ir, Ibnu Aht
Hatim, serta Al Saihaqi daln Syt'ob Al hwr ilai jalu Ali, dai Ibnu Abbas.
* Dinyatakan juga dalam Al ltq@ fi 'Uhil Al Qu'ot (tld- ?- h. l0) dan dihhmgh
kepada Ali bin Abu mamn, dri Ibnu Abbas.- 67 

Qs. An-Nisaa'(a): 36.
6il Diriwayatkan oleh AthThabari dalmJanni'/il kw, 'An Ta'vit Ayi lt Qu'ot

(ld. 8, h. 335 dan 33E) dagatsodnyaymgtclah disdu&a pedaarc sebelurmya
* Dinyatakan oleh Ibnu Ksh dalam fdsb ll Qu'or Al A"tut $ld. 2, h" 26f) dm
dihubungkan kepadaAli bin Abu Thalhah, dri lbnuAt$c.
* A*o ini dinyatakan oleh As-Sttyuthi ddtu A&Da AI M@d&r fr At-Tdsir bi Al
Mo'tsur Old- 2, h. 158) dan dihubungkan k@a Ihu Jrir, Ibnu Al Mundzir, Ibuu Abu
Hatim, serta Al Baihaqi datzrn Syu'ob Al Inot M iahlr Ali, dai Ibnu Attbas.
* Dinyaakan juga dalam AI Itqot fi 'Utm Al Qu'or (llil \h. l0) dm ainuUmgtm
kepada AIi bin Abu ftathab dui Ibnu Abbas.

o' qs. An-Nisaa' (4): 36.
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Dia berkata, * Ar-rafiiq (Satrabat).'6e

[226f Firman Allah Ta'ala, $.{t P t "..-atott karu telah

me nye ntuh per e mpttan)68r

Dia berkata, " Al. mulaamas ah adalah an'nikaafu (kawin).'tr

12271tirman Allah ra'ata, .... +*(; * '8J1 '"i* l1/,;tT it-51 ii
"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengtbah perkataan dori temp-

tempatnya."683

Dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka mengubatr hulolrlF

hukum Allah SWT di dalam Taurat."684

[228] Firman Allah Ta'ala, *S 'ti.t$ {; "...mereka tidak oriayo

sedikit pun.'fi85

Dia berkata, ,,Sesuatu yang terdapat di dalam sebuah belahan;

sesuatu yang terdapat di dalam biji kurma.'66

@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalaur Jami'Al Boyt 'An Ta'wil Ayi Al Qu'ot
old. 8, h. 34odan 341) dengan sazad sebelumnya yaog telah disebutkan @t aso rc-
222.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Al hqan fi 'Ulum Al Qar'an [ld' 2, h' 9) fui
jalur Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

*t qs. An-Nisaa' (4):43.
*'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani'Al Balan 'An Ta'vil Ayi Al Qu'or

0ld. 8, h. 391) dengan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakm

iepadaku, dia'berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada karni, dia bertffi;
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atsm ini.*' qs. An-Nisaa' (4):'16.
t* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsu

6ld. 2, h. ios) a* dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

Aku tidak mendapatinya dalam Tafsir Ath-Thabsi-
*t qs. An-Nisaa' (4): 49.
o. diriwayatkan oleh AttFThabari dalam Jami' Al Bayn 'An Ta'wil Ayi Al Qu'or

6ld. 8, h. 458j dengm sanod sebelumnya yang telatr disebutkan pada atso no-2i15.-

.i T"-b.lr- pad" f"aua tanda kurung terdapat dalun Al Itqan fi 'Ulum Al Qt'u,
karya As-suyuthi (ild. 2, h. l0).
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[22ef Firman Allatr ra'ata, ,8g-J]1 l; li;t i:'] 6-$ \yi d\
-i.fiti g$\ 6j;i- "Apakah kamu fidak rcmprlutikan or(mg-

orangyang diberi bagian doi al kitab? Mereka percaln kepdaiibt dan

tlwghtl.'6fr

Dia berkata, "Ayat, .;,irfiV '...ttugtrut...', adalah Ka'ab bin Al
Asyraf. #\,' ..iibt...',adalatr Hay bin Alfithab.'{Et

[230f Firman Allah Ta'ala, b ;6t
"Ataukah ada bagr ttureka bagian

6F orsii # {# ?;1
kerajoan (kehnsaon)?

6;,9_j
dti

Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kcbaiikan)

lrepada manusia.'s89

Dia berkata,uNaqiiraaadalah titik pada punggung biji kurma.'6s

[231f Firman Allah ra'ala, ]K.ri$Q.fi4,e.i6if 'r;::i 6{yY-Af,1i.,y
'.1-.f,ii \K, drI *u$i 'e "sesunggulvqla Atlah merytwuh kamu

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Marcw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
(ld. 2, h. l7l) tanpa tambatran ini, dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.

tt'qs. An-Nisaa' (4): 51.
68 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' AI Bayar,'An Ta'wil Ayi Al Qtt'an

(ld. 8, h. 464) dengan smod-aya, Attt-Thabad b€rtdu Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah bin Shatih menceritakan kepadaku dad Ali, dri Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsa-ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fah Al B@i bi Syoh Shahih Al
Bukhqi (ild. 8, h. l0l) dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dar Al Llortsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(lld. 2, h. 172) dan dihubrmgtan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
.3. Disebutkan oleh As-suyuthi dalan Al hqanfi 'Uum Al Qar'an 0ld. 2, h. l0) dengan

lafaztr: Al jibt: lsyryarf ftemusyirikan).* 
Qs. An-Nisaa' (4): 53.

6s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari juga dedram Joni' Al Bqnn 'An Ta'wil Ayi Al
@tian (ld. 8, h. 473) derigaa sanad-nya yang telah disebutlcan pada atse sebelumnya.
.!. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsu fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

old. 2, h. 172) dan dihubrmgkan kcpada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh As-suyrthi dalarn Al ltq*, fr 'Ulurn Al Qur'an (ild. 2, h. l0) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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menyamryikan amonat kepada yang berhak menerimanl/a, dan

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil,"69r

Dia berkata, "Maksudnya adalah, ptro penguasa hendaknya

memberi $n'izhuuna an-nisaa' ) nasihat kepada wanita.'$e2

[23 2] F irman Al I ah ra, a I a, "fu 
;.i1,$i ljlli t$l; -Kt l].L'-l,, ... t a at i t ah

AUah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu...."6e3

Dia berkata, "Maksudnya adalah, ulama ahli fikih dan ahli

agama.'fi94

[233] Firman Altah ra,ata, j *G1;]6,H3-irll(i{.'u5\ qG-
(; Wi "Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu,

u" qs. An-Nisaa'(4): 58.
6e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al eur'an

(ld. 8, h. 491) dengan sanad-nyayang telatr disebutkan pada a/sar sebelumnya.

'3' Pada cetakan yang belum diedit tertulis: Ya'izhuuna an-ncwsa'(menasihati manusia)
pada tempat Ya'izhuuna an-nisaa' (menasihati wanlta).
.3. Demikianjugadalam Ad-DunAlMansnrfiAt-TafsirbiAlMa'tsur 01d.2,h. 157).
Syaiktr Syakir berkata dalam catatan kaki Talsir Ath-Thabori (ild. 8, h. 491): Dalam
naskah cetakan tertulis: 'An yt'thuuna an-naasq tidak seperti yang terdapat dalam
naskah tulisan tangan, dan aku menetapkan apa yang terdapat dalam naskah tulisan
tangan. Hanya sajq yang terdapat dalam naskah tulisan tangan, tudak ada titik, sehingga
tidak terbaca dengan benar, sehingga tidak bermakna. Akan tetapi, maksudnya adalah
agar para pemimpin memberi nasihat kepada para wanita yang durhaka dan marah
kepada suaminya sehingga mereka kembali kepada suaminya. Pendapat inilah yang
disandarkan kepada Ibnu Abbas RA dalam kitab tafsimya.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (11d.2,h.298) dengan
lafazh: Ibnu Abbas RA berkata, "Termasuk di dalamnya nasihat para penguasa kepada
para wanita pada hari-hari Id."

u" qs. An-Nisaa'(4): 59.
5ea Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al eur'an

(ld. 8, h. 500) dengan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhhim (ild. 2, h. 303).
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qtr'an Old. Z, h. l0) dan
dihubungkan kepada AIi bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.
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dan majulah (ke medan pertempran) berkelompok-kelompok, atau

maj ul ah b e r s amo- s ams I u6e 5

Dia berkata, "Bersiapsiaplah kamu, dan majulatr ke medan

perang."

Ibnu Abbas RA berkata, "'Ashabaa maksudnya adalah secara

rombongan berpencar, atau maju bersama-sama, yaitu, semua kamu.'re6

[234] Firman Altah ra'ata, S;fr-Siq,I ;;li -,{:6 
JS71'1 )+ ;i k S

6,$ "Xototonlah, 'semuanya (danng) dari sisi Allah'. Maka mengapa

orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami

pe mb i c ar aan s e dihi t trrun'?"6e7

Dia berkata, "Kebaikan dan kejahatan datang dari Allah SWT.

Kebaikan adalah nikmat Allah SWT kepadamu, sedangkan kejahatan

adalah uj ian-Nya terhadapmu.'fe8

tt' qs. An-Nisaa' (4): 71.
6s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

Cld. 8, h. 537), dengan sanad-nytyangtelah disebutkan padiaatsa. sebelumnya.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhin Qld.2, h. 313).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Marcur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(tld. 2, h. 183) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim, darijalurAli.
* Disebutkan oleh As-suyuthi dalan Al ltqanfi 'Uun Al Qar'an fild. 2, h. l0).

6e7 qs. An-Nisaa' (4): 78.
te8 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 8, h. 557) dengan sanad-nyayang telah disebutkan pada a*ar no.232.
* Dinyatakan oleh Al Baihaqi dalan Al I'tiqad 'Ala Madzhab As-Salaf Ahli As-Sunnah

wa Al Jama'.ah (h. 68) dengan sanad-nyq dia berkata: Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami,

Usman bin Hamid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsar ini."
* Dinyatakan juga oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim secara ringkas

otd.2, h.318).
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad'Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 2, h. 185) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Al
Mundzir, dari jalur Ali.
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[235] Firman Allah ra'ato, w j * u'ofivllYr'fri i3 bi$lti,
"Apa saja nibnat yang kamu peroleh adolah doi Allah, don apa saia

bencana yang menimpamu, maka dmi (kesalahan) dirimu sendiri.'ffi

Dia berkata, "Al fiasanah ftebaikan) adalah penaklukan yang

diberikan Allah pada Hari Badar serta kemenangan dan ghanimah yang

didapat. As-soyyi'ah fteburukan) adalatr musibah pada Hari Uhud,

berupa luka pada wajah Rasulullah sAW dan patatrnya gigi seri

beliau."Tm

[236f Firman Allah ra' at a, J ;i;V^;< $ i;37 Xif: :64; ;ti tr:rS tr3
$,.$ *Xotou tidaHah karena karunia dan rahmat Allah kcryda kamu,

tentulah lmmu mengihtt syetan, kecuali sebagian kecil saia

(diantaramu).:tts'

Dia berkata, "Ayat, 'if$i )t*35 fG'; # itt 3;i$tr5
'I{alau tidaklah karena ksunia fun rahmat Allah kcryda komu, tentulah

lcamu mengikut syetan...'. (Fanqatha'a al kalaan [percakapan terputus]).

Firman-Nya, d+ {f '...kccttoli sebagian kccil saja (diantoamu)',

awalnya mengabarkan keadaan orang-orang munafik. Allah SWT

berrirman, +,ib6 .3-;i j i*t A';1 ;ii(6{,: 'Dot apabita

datang k"pada mereka suotu berita tentang kcamansn doury,

t'qs. An-Nisaa' (4): 79.
7m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Balwt'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 8, h. 558) dengan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadalcq dia

berkata: Abdullah menceritakan kepadaku, dia berkata Muawiyah me,nceritalcan

kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan otsu mi.
Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalanAl I'tiqad 'Ala Ma&lub As-SaWAhli As-

Sunnah wa Al Jama'ah (h. 67) dengan sanad'ny4 dia berkata: Abu Zakaria Yatrya bin
Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi meirgabarkan kepada

kami, Usman bin Hamid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih me,nceritakan

kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kemudian disebutkan otsar ini.
* Dianyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

Old. 2, h. 185) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'o' qs. An-Nisaa' (4): 83.
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lretakutan, mereka lalu menyiarkonnya'. Illaa qaliilaa ftecuali sebagian

kecil saja di antaramu). Maksud dali qaliil (yang sedikit) adalah orang-

orang beriman, sebagaimana firman-Nya, i; 4S tij li dit eii i+lg
q O W it SZ- 'segala puji bagi Altah yang telah menurunkan

lrepada hamba-Nya Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak mengadokan

kcbenglalran di dalamnya; sebagai bimbingan yang lurus...'." (Qs. Al
Kahfi [8]: 1-2)

Ibnu Abbas RA berkata, "Segala puji bagi Allah SWT yang telah

menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) dengan seimbang dan benar sebagai

bentuk bimbingan yang lurus, dan tidak menjadikannya bengkok, yaitu

terdapat kesalahan di dalamnya."7o2

[237f Firman Alla]r Ta'ala, u i# $ lpxt'o(5 *.lttot sw Maha

Kuasa atas segala sesuattt."7o3

Dia berkata, * Hafiizhaa (Maha Menjaga)."7s

7@ Diriwayalkan oleh Ath-Thabari ddam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qar'an
(ld. 8, h. 575,476) dengan sanad-nyayangrclah disebutkan padaatsu sebelumnya

Tambahan di dalam tanda kurung (fanqaha'a al kalaant) tidak disebutkan oleh para
editor pada naskah yang telatr diedit, sekalipun terdapat pada naskah yang telah dicetak
dan dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (Jld.2, h. 187), p"dq h. yang
mengulas ayat yang dimaksud, dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
serta Ibnu Abu Hatim dari jalur Ati.

Syaikh Syakir berkomentar dalam hal ini, "Apa yang terdapat dalam naskah, itulah
yang aku kuatkan. Aku sudah melakukan penelitian, dan apa yang tertulis di dalam
naskah itulah yang benar, yang sesuai dengan isi pembicaraan...."

Riwayat yang benar adalah yang telah aku kuatkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Ali
bin Abu Thalhah. Riwayat semisal dinyatakan dalarn Al Qath'u va Al Isti'naf,, bab:.

Pemberhentian dan Permulaan (h. 90) karya Abu Ja'far An-Nuhhas. Dia berkata:
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kalau bukan
anugerah dan rahmat Allah SWT kepada kalian, maka sudah tentu kalian akan jadi
pengikut syetan."

Ibnu Abi Thalhah berkata, "Fanqatha'al kalaam."
.3. Riwayat ini menjadi penguat adanya wakaf (pemberhentian) pada tempat ini.

'o' qs. An-Nisaa' (4): 85.
7il Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwit Ayi Al Qur'an

(ld. 8, h. 583) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
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[238t Firman Allah Ta'ala,"Y6t4 #{j'rtlj "...padahat Altah tetah

membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka

sendiri."705

Dia berkata, "Menempatkan mereka."706

[23e] Firman Auah ra,ata,dr{Gf'&14#:r r&.$ JyiiU-ir-$t Sy-

€t * 3i6 "Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan

kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada

perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang

hati mereka meras a lceb eratan."? 07

Dia berkata, "Hashirat shuduuruhum bermakna dhaaqat

(Menjadi sempit)."7o8

* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarr, Al 'Asma' wa Ash-Shifar (h. 86) dengan sanad-
ny4 Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Usman bin Hamid menceritakan kepada
kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
01d.2, h. 187) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,
serta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi 'Uum Al Qar'an (lld.2, h. l0) dari
jalur Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

'ot qs. An-Nisaa'(4): 88.
7ffi Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi At Qar'an

(ld. 9, h. 10, dengat sanad-nya yang telah disebutkan pada atsar sebelumnya.
{. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
BuWtari (ild. 8, h. 105) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
[ld. 2, h. 191) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
€. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi 'Uum Al Qtr'an (Jld.2, h. l0) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah.

'o'qs. An-Nisaa' (4): 90.
708 Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath At Bari bi Syarh Shahih Al

BuHnri (ld. 8, h. 104).
Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Abu Hatim menyambungrya dari jalur Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas."
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi'Ulum Al Qur'an(tld.2, h. l0) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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p!).Eyy.ol'* 
'".,:'": fr% lv:Yi #!-**.9Y.Yi:

t

op tit'i{fi $6 ii,'tg;o1 {f."+.t $yifufi ; ;t B #3'".# ur;c"i'SiIL..rler OLlttG *>: 7:4; H: t-Z,a Lb v45'

;l4:t #3 3-# 3-.y ;3 is ir ; i-, <ii r, go oi"iZ,_4 #i i,g,gy;,F.i*:: *- 9y
{y't:3214$'if1'-i11i1'p:;;.? "-rag # i-rii r$ $1 11 $'u -ru1-4,'t, #'*;AZssfi ,i,\1. j #Sa i:;a ;u-i :4 d

"Dan tidak layak bagi seorang muknin membwruh seor@,g mubnin

(yang lain), kcctnti korena tersalah (tidak sengaia), dan barangsiapa

memburuh seorang mubnin larena tersalah (hendaHah) ia

memerdekakan seorang lumbasahaya yang beriman serta membayar

diatyang diserahkan kcrydo kcluarganya (si terbwruh itu), keculi jika

mereka (kcluoga terburuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dori krum

(kofir) yang ado perjanjian (danal antara mereka dengan kamu, maka

(tundaHah si pemburuh) membayar diyat yang diserahkan kepado

kelttwgorya (si terburuh) serta memerdekakon lambasahaya yang

berimon. Buangsiapa yory fidak memperolehnya, mafu hendoHah ia (si

penbuuh) berpnso du buton bertwut-hrut untuk penerimaan tobat

doi Wda Allah. Dan adaloft Allah Mala Mengetahui lagi Malu

Bijaksana.'f,@

Dia berkata, *Ayat, t B #3 )-F'...memerdekakan seorang

hambasahayayangberiman" yang dimaksud dengan al mu'minah adalatt

orang-orang yang telatr beriman, berpuasa, dan mendirikan shalat. Jika

tidak memiliki budalq maka baginya berpuasa selama 2 bulan berturut-

turut, ',Serrc membayar diyat yang diserahkan kcryda keluargarrya (si

terbtmuh itu), kectnli iika mereka (keluarga terbumth) bersedekah'.'flr0

'' Qs. An-Nisaa' (4): 92.
,,0 iiriwayakan otin e6-m"fari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

old. 9, h. :S a* 36) dengan sana&tya,Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan

[rpua"f,r" dia berkala: AUu SnAin menceritakan kcpada kamiadia berkata: Muawiyah

minceritatan kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas' Kemudian

disebutkan atss'rni.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan fi 'ulum Al Qur'an (tld.2, h. 193) dan

ainuUungt<an kepada lbnu iarir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Al Mundzir dari jalur Ali,

aari runrieuuas, a*gan lafad: Pada firman-Nyatafuriiru raqabatin mu'minah
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[241] Firman Alhh ra'ata, bY ?, ,# *r; w 6*r$ ln*o
ia (si terbunuh) dui kawt musuh dor dia beriman...."

Dia berkat4 "Jika seseorang dalam peperangan tersebut adalah

orang beriman, dan ia Grbunuh, maka bagi pernbunuhnya membayar

pembebasannya seperti ketika membayar pembebasan budak beriman.

Atau berpuasa dua bulan berturut-turug dan tidak ada diyat baginya."Tll

[242f Firman Allah Ta'ata, 'H.-t$i -?14 
t3 .5e ,rl3'

.#6yieZt'4$ *Jika ia Ar r"ri*r"U dori kaum (W) yang ada

perjanjian (damol antoa mereka dengan kamu, maka (hendaHah si
pembunuh) membayr diat yang diserahksr kcryda kclumgarrya (si

terbunuh)."712

Dia berkatq "Jika orang tersebut kafir, yang berada dalam

tanggung jawabmu menjaga keamanannya, dan ia terbunuh, maka

pembunuh menyeratrkan diyat kepada keluarga yang terbunuh,

membebaskan budak belian, atau berpuasa selama dua bulan berturut-

t'ru1.'713

* Ibnu Abbas RA berlratL av{aksud dai nru'miruh adalah seseorang yang telah
beriman, berpuasa, dan mendirikan shalat. Setiap kata raqabah dalam Al Qur'an tenpa
penyebutan nru'minoh (beriman), maka bisa bermakna analc yang dilahirkan."

"' Diriwaydkan oleh Ath-Thabari dalam Jofi'Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
fild. 9, h. 40) dengm soud-nya ymg telah disebutkan pada ats@ sebelumnya.
€. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al tlantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(jld.2, h. 194, dan dihuhmgkan kepada Ibnu jarir dan Ibnu Al Mundzir dari jalur Ali,
dari Ibnu Abbas, dan disarnbungkannya dengan arsaz setelahnya.

"' qs. An-Ni saa' (4\: /2.
'r3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 9, h. 4l) dengan sanad-ry4 ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kernudian disebutkan atsu mi.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(jld.2, h. 194) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mun&ir dari jalur Ali
secara bersambung dengan alsa sebelumnya secara ringkas, hingga perkataan wa
tafiriiru raqabah.
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t2431 Firman Allah ra'ata, ru+':3133.:r 6;A 6$'#- ;S
Lle (:ai 'i':61 {l; $"'sl #4 q-69 "Dan

buory$ap Wg membwn h seorang mulonin dengm sengoia nuka

balasouy iolah Jahanom, kckal ia di dalamnya don Allah mwka

dan mengut*irym serta menyediakm adzab lnng best

baginl,a'flra

Dia berkata "Dosa yang paling besar adalatr menyekutukan Allatt

SWT, membrmuh jiwa yang dilarang oleh Allah SWT, sebab, Allatt SWT

berfirmaru'i's3\ A3; )4L ffi 4b3 A-69 X+':31fr3
l*; $1i'...ma*a batasouya ialah Jahanom, trekal io di dalomya

dm Allah mrka kcpadorya, dot mengfitkinya serta menyediakm, adzab

yang besu baginya'.'f, rs

t2441 Firman Allah ra'ata, q$ (J'f1$i'3iJL$ iX-\Jfr{j
"...do, jurgoilah kamu nengdakmr kcryda or(mg yang mengrcapkan

'salon' tepdmru, 'I(oru bukm seorong nmthnin', (lalu kanu

nembuanln n).'f,r6

Dia berkata, *Allah SWT mengharamkan terhadap orang-orang

yang beriman untuk berkaA kepada orang-orang yang bersalcsi bahwa

tiada tuhan selain Allah, 'Kamu bukan orang betriman', sebagaimana

Allah SWT mengharamkan terhadap mereka brngkai. Orang-orang

beriman adalatr penjaga keamanan harta dan dalah orang-orang beriman

lainnya. Orang yang dikatakan demikian hendaknya tidak membalasnya

dengan perkataan yang sama."1l7

"t qs. An-Nisaa' (a): 93.

"t di'i"v"ydro oleh Ath-Thabari dalm Jami' Al Bayu 'An Ta'wil Ayi Al Qw'ott
0ld. 9, h. 67 dfr58) dengan saza&nya yang telah disebutkan p8[Ia a.so scbelumnya

i. Oinyuakan oleh As-suyuthi drtam Ad-Dtr Al Mutnt fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 2, [. 196 dan l9f) serta dihubrmgkan kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

"t qg. An-Nisaa' @);94.,t, iirirvaydan oleh Ath-Thabari 6a1gmJani'Al Bcyan'AnTa'wil Ayi Al Qw'on

6ld. 9, h. Si) dengan saru&nya, Ath-Thabari berkata: Al Mu6anna menceritakan
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[245] Firman Allah Ta'ala, # ,$ tr 'qr"]5i i* irr!6i e!.:'-
"Tidaklah sama antara mulcmin yang duduk (yang tidak ifut berperang)

yang tidak mempunyai udntr.,. "7 
rB

Dia berkata, "Mengen ai ayat, ,A1 $ '$ '...yang tidak

mempunyai udzur...', ahlu adh-dharar adalah orang-orang yang

mendapat udntr."7t9

[246] Firman Allah Ta'ala, A *S(;i ,6.iigA-4i,# O 8q$3
"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di

muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang bartyak.-?2o

Dia berkata, "Al margham, tempat berpindah dari bumi ke bumi

lainnya. As - s a' ah adalah rez.eki yan g luas. "72 
I

kepadalru, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rln.i.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsar

01d.2, h. 201, dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.

"t qs. An-Nisaa' (4): 95.
7re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 9, h. 95) dengan sanad-nya yang telatr disebutkan pada atsor sebelumnya'
.3. Disebutkan oleh As-suyrthi dalarrt Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'mr $ld.
2,h.204) dengan redaksi kata berbeda (makna yang sama), "Ahlul 'udzur, orang-orang
yang mendapat udzur." Dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi 'Uum Al Qur'an (ild. 2, h. l0) dengan

lafadr: 'uliy adh-dhror: al 'udrur (udzu$.

"o qs. An-Nisaa' (4): lo0.
72r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 9, h. ll9 dan l2l) secara terpisah, dengan sanad'nya yang telah disebutkan pada

atsar no.244).
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur

Ild. 2, h. 207) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi 'Uum Al At'on (ild. 2, h. l0)
dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shohih Al
Bukhari (ild. 8, h. lOa) dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas, dengan lafaz: Muraghaman.Dia
berkata, " Mutaftawwalaz (berubah)."

l
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[24fl Firman Allah ra'ala, W #;lr:ri rri iAV, ,;. LK$$

W fiirYl't ,i):1 f# "Dan, apabita lcamu berada di tengah+engah

merelra (sahabatmu) lalu kamu hendak rnendirikan shalat bersama-sama

merelra, maka hetdaHah segolongan dari mereka berdiri (shalat)

be sertamu dan menyandang seni at a."722

Dia berkata, "Firman-Ny ,, 'rliii 
"ltai 

'ii JSu' 6. LK 65

# ia;S 'Dan, apobila kamu berada di tengoh+engah mereka

(satwbatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama'sama mereka,

maka hendaHah segolongan dari mereka berdiri (shalat)', dan

sekelompok (lagr) memegang senjata berdiri menghadap musuh.

Selanjutnya imam shalat satu rakaat bersama makmum di belakangnya,

lalu duduk pada posisinya. Lalu makmum (tersebut) berdiri untuk rakaat

kedua, sedangkan imam tetap dalam keadaan duduknya. Setelah berlalu,

kelompok kedua datang mengambil tempat mereka. Kemudian mereka

shalat dengan imam untuk rakaat kedua (bagi imam), dan salarn.

Selanjutnya makmum tersebut berdiri untuk mendirikan rakaat kedua

bagi diri mereka sendiri. Demikianlah shalat (khauf) yang dilakukan

Rasulullah SAW pada hari Bathnu Nakhlah.'n23

[248f F irman Allah ra' at a,'W +YS i'P{ 5i o-l}'54 \fr " $
ifil|-$i iJ$- t :;3 "...pemudian apabila mereka (vang shalat

besertomu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), mafta hendaHah

mereka pindah dori belakangmu (unfiik menghadapi musuh) dan

* qs. An-Nisaa' (4): 102.
ru fiiriwayatfan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 9, h. 148; dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

6erkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, kemudian disebutkan atsr ini.
*'Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

secara fanjang lebar (jld. 2,h.2L2) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,

serta Ath-Thabrani, dari Ibnu Abbas.
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hendoilar, daory golongm 1mg bfuu yong belun bersembahyang lalu
bersembalrywrglah nseka &ngou*nu

Dia ber*ata, 'Jika lcelompok yang shalat bersamamu telatr

bersujud, ;Lg o.ilK$ 'Ittaka tpndaklah mererra pintuh doi
belakangmt'. Hendakn5nr sctslah sclesai dari sujudnya mcrcka pindatr ke

belalong kalian rmark menghadapi musuh" pada tempat kelompok
lainnya belum shalat bersarnamu.or

[2aef Firman Auah ?, oto, i95 !,#t q-ri vL:.fi , r, 

!t3J1 )i;ii; r:;,F
?,!iAi l.;f[ '#si ,;g "FE *Maka, opoito kamu tetah

merytelesaikmr shaldnail, ingatloh Allal, di wahu berdiri, di wabu
duduk dan di wabu berbuing. I(ermtdion, apabila kamu telah merasa

amon, malra dirileoilahslula ilu (sebogaimou biasa).-%

Dia bcdrata, avlengeirai firman-Nya, 13 ttl lb:3(
'...ingatlah Allar, di walau fur&i...'? A[ah SWT tidak menetapkan

sebuah kcwajiban kcpada hmba-lramba-Nya kecuali dengan batasan

yang jelas (Mfu, ru'launot).a Kemudian Allah SWT memberi

] qs. ertisra'(Q: l{rl
" Diriwal& oleh Aft-Thabqi ihfuJoni'At BaW, 'An Ta'vil Ayi Al ew'an

kepadalcq dia bertata: Abu shalih mcositah kcpada lcami, dia bcrtda: Muawiyah
meirccritah kcpadah dri Ali bin Abu Thathah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan aro ini.u qs.en-Nisaa'(a): f03.* Pgd,t naskah yug t leh diedit bcrbrmyi: faa&.furuu Atlalra kotsaiiraa (maka,
ingdlah Allah swr scbmyak-bmyalnya) psda t€mpd q.ftl lih\E "...ingailah
Allah diwafu berdirl"

Para editor mcn@km poda mslrah didng sebagaimana yang tertulis pada naskah
tulisan tangm, yabn: Y&,fuullulu frasiiru, dcngan alasan, 'Datarn dugaanku
kesalnhan ada pada pfr* pco€rbit, dm ymg b€nar adalah yang scsuai deirgan naskalr
tulisan tangnn." Silakm nelihat Hudst, Tgsb Ath-Thaboi (ild. 9, h. 164).

''" Pe*ataannya Wt na'haunot Padanasloh yang telatr terbit t€rtulis: jazaa'aa
ma'luannaa (balasan ffieatr). Demftim juga yang tcrhrlis pada naskah tulisan tangan,
seb4gaimma dis€buth olch syaikt syakir. Akan tctapi, yang benar adlalah haddan,
36!rgqimen6 diPahmi dri malma kalima. Silakan melihat Hamisy Tafsir AtbTlubri
0ld. 9, h. 154).
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pengecualian bagi yang udzw. Berbeda dengan dzikir, Allah SWT tidak

memberi batasan untuk berdzikir dan tidak memberi pengecualian bagi

yang mendapat udzur unhrk tidak ber&ikir, kecuali yang hilang akalnya.

AllahSWTberf irm^,"'p,,*'6$i5$.':rfi liL:':6'...ingattah
Atlah di wabu berdiri, di wahu duduk dan di waldu berbaring', pada

malam dan siang hari, di laut dan di darat, dalam perjalanan atau tidak,

dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat atau sakit, dengan

terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dan dalam keadaan bagaimana

saja."729

[250f Firman Allah Ta'ata, 6:ri g{<r-W35i & g'( 'r$i it'
"sesungguhnya slwlat itu adalahfardhu yang ditentukan uahunya atas

o r ang- or ang yan g b e r iman."7 3o

Dia berkata, " Mattquutaa artinya mafruudhaa @iwajibkan)."731

[25rf Firman Allah ra'ata, ;#S 6#Ul']K u17;;fi H A\]4*i-q-{wri( i,$ z;.;_t v ifibii.;3z5u 66Av.
"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengeiar mereka (musuhmu).

Jile kamu menderita kesakitan, maka sestngguhnya mereka pun

menderita lresakitan (pula), sebagaimana komu menderitanya, sedang

D Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 9, h. 164) dengan sanad-nya, Ath-Thabali berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atssini.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
secara ringkas (lld. 2, h. 214 dan 215) serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'o qs. An-Nisaa' (4): 103.
Rt Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqatani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al

Buhhqi (ild. 8, h. 104) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

a Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi 'Uum Al Qur'an (lld.2, h' 10) dari
jalur Ali, dari lbnu Abbas.
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kamu mengharap d&i Wdo Allah apa yang tidak mereka hoapkan. Dan

adalah Allah MaIa Mengetalui lagi Maha Bijaksatta.'R2

Dia berlota, "Firman-Nya, 'o;lE i3K ol'Jilo kanu menderita

kcsaHton', artinya tawja'unt,menderita s*it. 6fr-{ V ;nf';rli,i.;3
'..sedong kmnu menglwap dui pada Allah ap yong tidah mereka

hoapkan...' artinya tajuna al khaira (menglrarapkan kebaikan).,u1

[252f Firman Atlah ra'ata, +4'frif $1't iS ;F- j fifi fr f,
U-t $F tiol *Oa, bmangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan

menganiaya dirinya, kcmudian ia mohon amw kepda Allah, niscaya ia
mendapati Allah Maln Pengampun tagi Maha Penq)/ang.u73a

Dia berkata, "Allah SWT mengabarkan kepada hamba-hamba-

Nya tentang sifat bijaksana-Nya, maaf-Nya, kemuliaan-Nya, dan luas

rahmat serta ampunan-Nya. Siapa yang berbuat dosa, baik besar maupun

kecil, lalu memohon ampunan kepada Allah SWT, maka dia akan

mendapati Allah SWT Maha Pengasih dan Pengampun, walaupun dosa

orang tersebut sebesar l*grt, bumi, dan gunung-gurmg."B5

]] qs. en-Nisaa' (4): lo4.
"' Diriwayatlcan oleh AthThabari juga Jami' Al Balm 'An Td'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 9, h. 172) dengan sot&nya. dia bcrkata: Al Mutsmna menceritalcan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan otso ni.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam'|d/um Al Qur'an (ld. 2, h. ll).
.3. Taurbalran di dalam dua hda kurung adapadaAd-Dw Al Mo*urfi At-Tafsir bi Al
Ma'tsw (Jld.2, h. 215) dan dihubungkan oleh As-Suyrthi kepada Ibnu Jarir serta Ibnu
Abu Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

" Qs. An-Nisaa' (4): ll0.
a5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Balton 'An Ta'wil Ayi Al Qw'ot

(ld. 9, h. 195 dan 196) dengan sanad-nyao ia berkata: Al Mu6anna menceritalam
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia bcrkata:
Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsar rni.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhin $1d.2,h. 362).
.3. Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dt Al Mantsur fi At-Tafsir bi At Ma'tsar
Old. 2, h. 219) dur dihubunglon kepada Ibnu Jarir scrta Ibnu Al Mundzir dari jalur Ali,
dari Ibnu Abbas.
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[253f Firman Atlah ra'ata, JySiti oL36L $V*tiwSii-"L
lLj$C{ "Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain honylah

berlwla, don (dengan merytembah berlula itu) mereka tidak lain

twryalah merytembah syetan yang 4*7roh, ;fl36

Dia berkata, "Firman-Nya,
-Jy'...riao* bin lwtylah

berhala',maksudnya adalatr mayat.'f,31

[254f Firman Allah ra'ala,'0l 6 <j##ts; "...do, atrm aht

suuh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu merefu beno-beno

mentbahn1ta."73t

Dia berkata' "Agama Allah SWT.'13e

[2ssf Firman Allah ra'ata, 51gi irr{ 4-1t +'*Y.? J5-i;'
6;t$i9j "B*ongtiapa yang mengerialcan keialwtan, niscarn alcotr

diberi pembalasan dengan kciahatan itu dan ia tiddc nendapat

pelirfrng dan tidok (pla) penolongbagtuy selain doi Alloh';tln

u5!

'o Qs. An-Nisaa' (a): l17.,, iiriwayatkan otin eO-m"Uari dalm Jui' Al Balwt 'An Ta\+il Ayi Al Qu'or
0ld. 9, h. 208) dengn soud-nya yang telah disebu&an pada er sebelumnya-

i. Oir"U.rtf* obf, lbrro fatsir OAam T{sir Al Qu'an Al 'Azhin (11d.2,h.366) dengu

lafazh: Mautaa(mayat) dan dihubungkan kepadaAli, dari Ibnu Abbas'
.3. Disebutkan oleh A,s-suyuthi a*am U-Ow Al Moilsw fi At-Tafsb bi Al Ma'tsu (jld'

2,h.223) dengan lafaz.h: Mauraa (mayat). Dihubrmgf,an kepada Ibnu Juir, Ibnu Abu

Hatim serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

't qs. An-Nisaa' (4): 119.,, iiriway*kan ot*, Atn-mufari dalam Juri' Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi Al Qu'ot
old. 9, h. 2lE) dengan sanad-ny4 Ath-Thabad berkata: Al Mutsanna m€aoeritakan

["prarL, dia'berkata Abdullatr bin shalih me,nceritakan kaada kami, dia b€rkara

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas'
piriyatafen oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsar fi At-Tqftir bi Al Ma'*ur

Cfa. Z,'fr. 224\ dan, dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Al

Mun&ir dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
::; Oirirt"ti, oleh As-suyuthi dalam At Itqarrfr 'Ulum At W'an 01d.2, h. ll) dari

ialur Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas.- 74oQs.An-Nisaa' ():123.
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Dia berkata, "Siapa yang berbuat syirik, akan mendapa&an

balasan sesuai dengan kadar kesyirikannya. Syirik itu adalah as-sttu'

ftejahatan). Tidak ada pelindung dan penolong selain Allah SWT, (il/a

an yatuuba qabla mautihi fayatuba Allahu 'alaihi) kecuali orang-orang

yang bertobat sebelum mati, Allah SWT akan menerima tobatnya."Tal

[256f Firman Allah ra'ala, Y't "a*.'P#-st,9"i4i o6(,;i:41
6'r#i;";t 1{Yl63i* ,4r fit;s-cv{$i 4P4;i9-
"ri;{i "Dan, mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.

Katalranlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang merela, dan apa

yang dibacalran kepadamu dalam Al Qur'an (iuga memfatwakon) tentang

para wanita yatim yang kamu tidak memberilan kepada mereka apa

yang drtetupkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini

mereka,"742

Dia berkata, "Para lelaki pada zrrmdn Jahiliyah jika mempunyai

gadis yatim asuhan, maka mereka menahannya di rumah. Jika seseorang

telatr berbuat demikian pada gadis yatimnya, maka tidak seorang pun

yang bisa menikatrinya kelak. Jika gadis yatim ittr cantik dan dia

berhasrat kepadanya, maka dia akan menikahinya dan mengambil

hartanya. Namun jika tidak cantik, maka dia menahannya dari para lelaki

(ar-rajul)743 hingga gadis yatim tersebut wafat, lalu hartanya pun menjadi

miliknya. Allah SWT melarang dan mengharamkan hal demikian."Ta

'ot Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 9, h. 218) dengan sanad-nyayangtelatr disebutkan pada atsar sebelumnya.
.i. Disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim 0ld. 2, h. 373) dari
jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan lafaztr: Illa 'an yattnba

foyatwballaahu 'alaihi (kecuali bertobat, maka Allah SWT akan mengampuninya).

'o' qs. An-Nisaz (4): 127.

'o' dalarn Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim berbunyi: ar-riiaal (para lelaki, dengan bentuk

olurah.' 
'*'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

0ld. 9, h.264,265, dan 266) dengan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar tni.
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[25fl Firman Allah Ta'ata, {54.1;,;; Jt t)G)i <t'qL;595
W -4 'b(6li!,* bl;{,fi6i'#:\ "...don tentans anak-anak

yang masih dipandang lemoh. Dan, (Allah menytruh kamu) supaya kamu

mengrrus anak-anak yatim secara adil. Dan kcbajikan apa saja yang

kamu kcrjakan, rroka sesunggubrya Allah adalah Maha

Mengetahuirq)a."745

Dia berkata, "Pada z:rmzrn Jatriliyah, orang-orang tidak memberi

warisan kepada anak-anak kecil, baik wanita maupun lelaki. Itulah

firman-Nya, !f jlV i#';iS '...kamu tidak memberikan kepada

mereka apa ycmg ditetapkan untt* mereka...'. Allah SWT melarang

perbuatan tersebut dan selanjutnya memberikan rincian tentang bagian-

bagian dari setiap atrli waris. Allah berfirman, ',#'.it $, 'J, [Jl$
'...maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang

saudora Wrempuan'. (Qs. An-Nisaa' [4]: 176) baik kecil maupun

(kaana)76 besar."747

[258f Firman Allah ra'ata, L4y'61]tilf:$q;'n iiL''fi{ ,r$i# ob'&I j;r;' -{i ."8, 7'&t; $^, q. 6g; i W
* Dinyatakan oleh Ibnu Kdsir dalam Tafsit Al Qur'@, Al 'Azhim (lld.z, h. 377) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatalran oleh As-Suyuthi daluln Ad-Dw Al M@rtsur fr At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(jld. 2, h. 232) dan dihuhmgkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir dari Ibnu
Abbas, dengan scdikit perbedam lafaztt.

"t qs. An-Nisaa'(4): 123.

'* tidalc terdapd dalam TSsir Al Qaiq Al 'Azhim.

"'dalam Tofsir Al Qtr'ot Al 'Azhim berbunyi: Ar-rijaal (para lelaki, dengan bentuk
plural).

7n7 Diriwayatton oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 9, h. 2il,265, dan 26Q dengan sonad-ny4 ia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
* Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (tld. 2, h. 377) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(lld. 2, h. 232) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir dari Ibnu
Abbas, dengan sedikit perbedaan redaksi.

L
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6* SJ* q 6( 61 6F i:iSt uDar, jika seorong wanita

khoyatir akan rusytz dau sikap tidak acuh dari ruamin1n, nako tidak

mengapa bagr kcdwnya mengadakan perdamaian yang sebenu-

benunya, dan prdanaian itu lebih baik (bagi nereka) walauprr
manusia itu merurut tabiatnya kikir. Dan jika kanu bergoul fungan

istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dori ru,syttz dan sikap tak

acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yong

kamu kcrjakan."Tat

Dia berkata, "Ini tentang seorang wanita yang hidup sebagai ishi
seseorang, namun suaminya lebih mencintai wanita lain. Allatr SWT lalu

memerintahkannya untuk berkata kepada ishinya, 'Wahai ishikq
terserah kamu jika ingin berdiam bersamaku dengan keadaan yang

begini. Aku akan membantumu dan memenuhi nafkahmu. Jika kamu

tidak suka maka kamu boleh pergi dariku'. Bila istrinya rela hidup

bersamanya setelah dia memberinya pilihan, maka tidak ada masalah

baginya untuk hidup bersama suaminya. Sebagaimana firman-Nya,

T'&t; 'Dan perdamaian itu lebih baik'.Itu adalah pilihan."Tae

[259f Firman Allah Ta'ala, (2jfi "Nusyuz.'7s}

Dia berkata, "Artinya adalatr al bugMhu (Kemarahan).'751

'* qs. An-Nisaa' (4): 128.
7ae Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al fur'an

Cld. 9, h. 272) detgan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna kepadaku, dia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss rni.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr-an Al 'Azhim (jld. Z, h. 3Sl)
seputar fimran Allah SWT, ? 'vJ)llj "Dan perdamaian itu lebih baik-
.!. Ibnu Abbas RA berkata: Aifbin Abu Thalhatr berkata: Dari Ibnu Abbas, .Mal<sud

dari at-takhyiri (pemberian pilihan) adalah seorang suami memberi pilihan kepada
istriny4 hidup bersamanya atau berpisatr. Hd itu lebih baik daripada membiarkan
kecondongan seorang suami kepada wanita lain daripada istrinya sendiri."

"o qs. An-Nisaat(4): 128.
75r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At eur'an(ld. 9, h. 277 dat 282) dengan satud-nyq Ath-Thabari brkata: AI Mutsanna

menceritakan kepadalcu, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada lcarni, dia berkata:
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[260] Firman Allah Ta'ala,'&t lJ*i ;;8t "..-walaupun manusia

itu menurut tabiatnYa bikir."7 s2

Dia berkata, "Asy'sytfufuu adalah hawa nafsu yang loba akan

sesuatu."753

[261] Firman Allah ra'ata, 
191$ 

A14l'6.1]+3 6Y;,,J'.-.:'Jt
"Dan, lramu sekali-kali tidak akan dapat berlalru adil di antara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian'"7s4

Dia berkata, ,.Kamu tidak akan bisa berbuat adil dengan hawa

nafsu walaupun kamu sangat ingin melakukannya."Tss

h. 97) dan dihubungkan kepaaa Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah.7) dan dihubungkan kePa<tt

's Qs. Ao-Nisaa'(4): 129.

Muawiyatr bin shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atsar ila.i.

.3. Disebutkan oleh Al Bul:trari datan Al Jami' Ash'Shahih, krlab Tafsir Qld' 7, h' 187)

dari Ibnu Abbas, dan dihubungkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam lath Al Bqi bi

Syarh Shahih l{nutclqt CIld. 8-, h. ll5) kepada Ali bin Abu Thalha}r, dari Ibnu Abbas.

i. Dinyatakan oleh As-Suyuthi aAanr,lt itqanfi 'Ulum Al Qar'an (ild. 2, h. I l) dengan

lafazh Nusytuzaa: BugMIwa ftemaratran)'

':. 
-niny"tutarr 

oleh AI Asqalani dalam lrsyad As-Sari li Syarh Shahih Al Bukhui Qld. 7 ,

h. 97) dan dihubungkan fefaaa Ibnu Abu Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah.
75'qs. An-Nisaa' (4): 128.
,t, iiri*ayatkan ot*, etn-fn"Uari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Cld. 9, tt. ,ill dan 282) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna

ir"n""iit"t arr kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepadakami, dia berkata:

f"fo"*V"f, Uin 
'Sndin 

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan a*ar ini-
* Disebutkan oleh Al Buk:trari dalan Al Jami' Ash-shahih, krlab Tafsir Qld.7,h. 187)

dari Ibnu Abbas. Dihubungkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh

Shahih Al Bukhari (jld. t, [. t tS1 kepada Ali bin Abu Thalhatt, dari Ibnu Abbas.

.3. Dinyatakan oleh'es-iuyuthi dalam Al ltqanfi 'Utum Al Qur'an (ild' 2, h. I l) dengan

lafaztr: m$)ruuzcKtt bugdhaa ftemaratran)'
.i Oinyu,r't- oleh ,il Asqalani dalarn Iisyad As-Sari ti Syarh Shahih Al Bulhwi Qld' 7,

,55 ;#;yatr; orcn a.tn-rn"uari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 9, h. 286j dengan sanad-nyayang telatr disebutkan pada a*ar_sebelumnya'
I:.-Oiti","V"ti*, Jleh Al eaihaqi dalam As'Sunan Al Kubra, kitab Sumpah dan Nusyrz

6ld. 7, tr. igA) dengan sanad-rryao Al Baihaqi berkata: Abu Zalcaria Yatrya bin Ibrahim

Xr*g"u.r.- t"p"i" kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami,

Usm-an bin Sa.id menceritai<an kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

["ri arri Muawiyah bin shalih, aat an bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Dalatn hal kecintaan dan persetubuhan."
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[262] Ibnu Abbas RA juga berpendapat tentang ayat tersebut: Dia

berkata, "Maksudnya adalah dalam hal cinta dan persetubuhan."T56

[263f Firman Allah ra'ata, "]33AK 6j;i5 ] $I'LL V4 i3
"...lrarena itu janganlah kamu terlalu cenderung (lnpada yang kamu

cintai), sehingga lramu biorkan yang lain terkatung-katung."7s7

Dia berkata, "(Tadzaruuhaa laa hia 'aimun walaa hia dzaata

zaujin) Kamu membiarkannya, bukan sebagai seorang yang beristri dan

bukan pula seorang yang bersuami."758

* Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi de,ngan sanad ni dari Ibnu Abbas, dia berkat4
"Kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil di antara para wanitamu sekalipun kamu
berusaha keras. Itulah makna ayat: lla uhdhiratil anftuusysytfiba. Asysyufuir adalah
hawa nafsu yang tamak terhadap sesuatu." Itu yang terdapat pada atso no. 260.

'5t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an
(ld. 9, h.286) dengan sanad-nyayang telah disebutkan padaauar sebelumnya.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan As-Sunan Al Kubra, kitab Sumpah dan Nusyuz
(tld. 7, h. 298) de,ngan sanad-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria Yatrya bin Ibrahim
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami,
Usman bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada
kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
'Dalam hal kecintaan dan persetubuhan."
.3. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dengan sanad ini, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil di antara para wanitamu sekalipun kamu
berusaha keras. Ihrlatr makna ayat: Qa ufidhiratil anfusutysyt!fu. AsysytLthz adalah

hawa nafsu yang tamak terhadap sesuatu." Itu yang terdapat pada otso rao.260.
757 qs. An-Nisaa (4):129.
'5t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

6ld. 9, h. 290) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Szr?an Al Kubra, kitab Sumpah dan Nusyuz

fild. 7, h. 298) dengan sanad-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami,
Usman bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada

kami dari Mu'awiyah, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkat4
"Tadzaruhaa laa 'aimaa wa laa dzaato ba'lin." AttinyC kamu membiarkannyq bukan
bujang dan bukan seseorang yang bersuami.
€. Dinyatakan oleh Al Bulilrari dalan Al Jami' Ash-Shahih,kitab Tafsir Old' 7, h. 187),

dari Ibnu Abbas.
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[264f Firman Allah ra'ata, $ iryit:il $:.i\,Uti,l3g Wt: i-li (Zk-

Wst 
"-J5'rr8 

r*)fU*& ty'{;j''i$ $y}t tl $-,tfrg;
$rA ol dll "Walui orang-or(mg yong beriman, iodilah kamu orang

yang benm-bent penegok keadilan, menjadi saksi koena Allah biarptn

terhadap dirimu settdiri atau ibu baWk don kaum kerabatmu. Jika ia

krya ataupun miskin, ,?uko Allah lebih tahu kcmaslahotannya. Maka,

janganlah kamu mengiktti hav,a nafsu ksetu ingin menyimpang dari

kcbenaran.'f,s9

Dia berkata, "Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman

agar berkata benar walaupun kepada dirinya sendiri atau kepada bapak-

bapaknya. Jangan mencintai orang kaya karena kekayaannya danjangan

mengasihi oralg miskin karena kemiskinannya. Sebagaimana firman

i,,"il ra,ata,\Js i{At#};r--s5'ifri fu}fti+iK oI'
,..jika iakaya atau trrun miskin, maka Allah lebih tahu kcmaslahatanrrya.

Maka, janganlah kamu mengihtti hawa nafsu ksrena ingin menyimpang

dari kebenman'. Ihr karena berarti kamu telah mengabaikan kebenaran

dan berbuat keztraliman.Te'

[265] Firman Alla]r ra'ata, W6$q 6g^l"r|V} flitB 43
"Dan jika lramu memutobalikkan (kata-kata) atau engg(m meniadi salai,

malra sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang

kamu kerjakan."76r

'5'qs. An-Nisaa' (4): 135.
,* iiriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(jld. 9, h. 304) dengan sanad-nyayatgtelatr disebutkan palaatsar sebelumnya.

i. Oirio,uy"tt an oleh Al Baihaqi dalarn As-Sunan Al Kubra, ktab Syahadar fild' l, h'

158) denian sanad yang telatr disebutkan pada atsar sebelumnya. Al Baihaqi

menghilangkan awalnya hingga perkataannyq wa lau 'alaa anfusihim'

* Sinyatikan oleh As-suyuthi dalarr, Al hqanfi 'Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 234) secara

bersambung dengan arsar selanjutnya, dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

'6t qs. An-Nisaa' (4): 135.
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Dia berkata, "Jika kamu memutarbalildsn kan dengur lidahmu

dengan saksi, atau mengingkarinya."T62

[266f Firman Allatr. Ta'ato, $l .zSy.# ftt;f y$litg H"d53i
V ?Al q,ire- uDan, swrguh Allah telah ncmnmknt kchraot

kcpada kamu di dalam Al Qtr'm balwa arybila karru nundengu ayd-
ryat Allah diingkori don diprolok-olokkor (oleh or(mgerarrg

fufir)--.]"63

Dia berkata "Firman Allah Ta,ala, qi* 5l *y P{ $yil
V?#i '...bahwa apabila kamu nendengo @<1nt Allah diingkui.
dan diperolok-olok*an (oleh orang-orong Wr)....'. Firman-Nya, {j "

W e &:f* Wtl '...da, joryanlahkanumengihii
jalan-jalan (yang lain), koena jalan-jalm itu netrceraiberaikan knnu
dari jalan-Nya...' (Qs. AI An'aam [6]: 153) serta ayat semisalnya di

dalam Al Qur'an, maksudnya adalah, Allah SWT memerintahkan karmr

muslim unfuk bersatu dalam jamaatr danmelarangmereka berselisih serta

terpecah. Allah SWT mengabarkan kepada mercka bahwa sesungguhnya

telatr binasa umat sebelum mereka @un kama qablalaon) disebabkan

riya sertapermusuhan mereka dalam hal beragama"Ta

762 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al tutw, 'An Ta\til Ayi Al Qw'ot
fild. 9, h. 307) de,ngan sanad-ny4 Atr-Thabari berte: AI Mutsuna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menoeritakm k€pada lcrni, dia berkda:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhab dai Ibnu Abbas-
Kemudian disebutkan dso ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fah Al M bi Syuh Slrahih Al
Bukhari fild. 8, h. l0a) dari jalur Ali bin Abu Thalhalr, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Al hq*r.fi 'Uum Al Qu'at Qld.2, h. l1), dari
jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Al Qas0rdani dalam Irsyd As-Saari bi Sltoh $oldh Al Bukhqi Old.
7, h. 88) dan dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abb6s.

763 qs. An-Nisaa' (4): 140.
?il Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jani' Al BaW 'An Ta\+il Ayi Al Qu'an

(ld. 9, h. 321 daa322) dengm sanad-nyayang telah disebuttm @a asa sebelumnya
* Diriwayatkan oleh Al Ajri dalam klitab $'oi'al, (h. 6) dengm soud-rya, dia
berkata: Abu Bakar Umar bin Sa'id Al Qarathisi menceritakan k€padakami, dia berkata:
Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi memberitalcan kepada kami, dia bcrtma Abu Shalih
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[26fl Firman Allah ra'ota, '# 4 Ji rAfn ,J5f"r'JI l:1-11 O6lf{r'l't
6-i "S"t*rggrrtrryo orang-orang muafik itu (ditemrytkm) Wda

tingkdan yang Wling bawah dari neraka- Mt kanu sekali-kali tidak

akan mendap seor(mg Fnolong ptr bagi neteka!?6

Dia berkata, "Fid-dorkil aslali minotnao, yarttr, pada neraka

yang paling bawah."76

[25sf Firman Allah rlata,';'g'1l; $5fi'"r;A\ 14Jiri1 4J
W G 'Kt *Alloh tidak menytkai rcapt bmth Oots diucapkan)

dengan terus-terang kectali oleh orang y@g dioniary Allah adolah

Maha Mendengu lagi Maha Mengetalrui-"18

Dia berkata ..Allah swT tidak menyukai seseorang berdoa

(buruk) kepada orang lain, kecuali dia dizhalimi. Dalam hal ini Allatt

SWT mengizinkan seseorang untuk berdoa Ouruk) kepada orang yang

menztraliminya, sebagaimana firman-Nya' ;* ; $y '.-'tno-lt ol'h

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kmi, die bertda: Muawiyah bin Shalih

;;;;bk- kepada kami dari Ali bin Abu Tbalhah, dri lbnu Abbas. Kemudian

disebntkan uso int. Al Ajri meiryebutkm: Lfur lrryu qablaratn @a tnpat nan

kaanaqablabm-
zos qs. An-Nisaa' (a): 145.

'* iiri*ayafao otin etn-ft.tari dala, Jani'AI k,ot'nf9'yil eyt Al At'y
old. 9, h. 339i dengan soud-nyao dia berkata: Al MuSuna menceritakan kepadaku, dia

La*a, euaunau uin shalih menceritalcan k€pada kmi, dia kt\ata; Muawiyah bin

inain menceritatan kepadaku dari Ali bin Abu ftalnab dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebntkan atsqim.
t nt"t rak- oleh Al Butfiari dalam Al Janti' AstFrlr'4,hit,tub faI* 0ld. 7, h' 488),

dari Ibnu Abbas.
i. Oin U-*gf.- oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fart il M bi Syuh Shahih Al

Butihqi (ild. 8, h. I 15) kepada Ali bin Abu Thalhalu kepada Ibnu Abbas RA.
.:.' Oir,ita.rri oleh Ibnu katsir dalam Tafsir Al Qu'an Al 'Az4in C!d'-z, h' 393)'
.3. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dtr fi Lfo*w fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

0ro. z,'rr. 236) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim dari Ibnu

Abbas.

"'qs. An-Nisaa' (4): 148.
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orang yang dianiayo...'. Namun jika dia bersabar maka itu lebih baik
baginya."?68

[26ef Firman Atlah ro'ata, '$ ; $S'fltt'o, ;A\ 14J1ri1 4.1
*Allah tidak menyukai ucapan bwuk, (yang diucapkan) dengan tertts

terang lrecuali oleh orangyang dianiaya.,,

Dia berkata, *Allah SWT tidak menyukai perkataan buruk yang
dilakukan secara terang-teran gai."1 @

[270f Firman Allatr ra'ata, W €tl. ';J {i A:jt i+F -;, 
uDan,

karena kelafiran mereka (terhdap Isa) dan tudulwn mereka terhadap
Maryam dengan kedustoan besar (zina)."770

Dia berkata, "Maksudnya adalatr, orang-orang menuduhnya

berbuat zirra."?1r

[27ff Firman Allatr Ta'ala, W|;fi 6j ',...mereka tidok (pla) yakin
bahwa yng mereka buruh itu adalah 1"o3772

?68 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan ,An Ta,wil Ayi Al eur'an
fild. 9, h. 344) dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada atso sebelumnya
a Dinyatakan oleh As-suyuthi atsu no.268 dalan Ad-Durr Al Mantsrr C1d.2,h.237)
dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim dari Ibnu
Abbas.

'* Ibid
'o qs. An-Nisaa' (4): 156.ur Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta,wit Ayi At eur'an

(jld. 9, h. 367) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin shdih mcnccritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian disebutkan olsar ini.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi 'Ulum Al Qur'an (tld. Z, h. ll) dan
Ad'Dur Al Mantsur 01d.2, h. 238), serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.u qs. An-Nisaa' (4): 157.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka tidak membunuhnya

secara yakin."773

p72l FirmanAllah ro'ata, i'jj i*},fi +rl;t; {t+5:i*1 e "ytr# ;* iK {4i "Tidak ada seorang pttn dari Ahli Kitab, kccuali

akan beriman lcepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di Hari

Kiamat nanti Isa itu akan menjadi sal<si terhadap mereka."714

Dia berkata, "Orang Yahudi tidak akan mati hingga mereka

beriman kepada Isa."775

[273f Firman Allah ra'ata, Tyifft C h;rf- Si $ 3(]tl'-
" Mereka meminta farw a kepadamu (tentang kalalah)''fl76

Dia berkata, *Al kalalah adalah orang yang tidak meninggalkan

anak dan orangSlua."l11

ooo

773 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Talwil Ayi Al Qur'an
(ld. 9, h. 377) dengat sanad-nya seperti yang disebutkan dalan a*o sebelumnya.
.1. Disebutkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam lI Qath'u wa Al I'tinaf (h. 375)

dengan lafMr: mereka tidak mati menurut perkiraan mereka secara yakin.

* binyatalcan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dr Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 2, h. 238 dan 239) sertadihubungkan kepada Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas.

'o qs. An-Nisaa' (4): 159.
775 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 9, h.238) dengan sanadsepertryang disebutkan dalamai.,swno.270.
.1. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qr'an Al Azhim (ild. 2, h. 404) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas'

"o qs. An-Nisaa' (4): 176.

"' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Btyan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

6ld. 8, h. 55) dengan sanad-nya, dia berkata: AI Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

6erkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsariri.
Mengenai penafsiran suratr An-Nisaa' ayat l2,lihad. atsar no. 188.

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 2, ir. 236) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir dengan jalur yang berasal dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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Tafsir Surah Al lvlaa'idah

[274f Firman Arhh ra,ata, ;fi !t; ijft $Jf;;f <r$i W-
w_.1 itb 71; )#i E7#{F_,6Jt45ti4
\y +i *Hoi orotgorong yotg boimot, peruhilah akad-akad itu.

Dihalallron bagbru bfuaang temok, keanli yang akon dibacakan

kcpadamu. (Yory &mikion iu) fungm fidak menghalalkan berbunt

ketika komt sedory mengerjakan haji- Sewnguhnya Allah menetapkan

huhm-kthon nenrut yang dikelrenda6-W."n E

Ib,nu Abbas berkata, 'Tirman-Nya ,fifV \:ri maksudnya

adalah, penuhilah janji-janji itu }'ffi

[275] Dalam salah satu riwayat, Ibnu Abbas berkata, 'Maksudnya yaihr,

apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah, serta semua hal yang

diwajibkan dan dibafiasi di dalam Al Qrn'arU janganlah kalian langgar dan

ingkari."

Ibnu Abbas lalu memberi peringatan keras dalam hal ini dengan

membacq lif 5 Y 6;f i; .* fi 'r, ;"i '"i, 'ora:t- ,-$ii
@ :6i r;- {, ?6( ? 6{j bfil oi'$j',tt;'_ J z)L"orang-

orang yang nrcntsak jo{i Allah setelah diibokm dengan teguh dan

memutuskan aryap yang Allah perintahkm supcya dihubungkan dan

mengadakon kentsalcm di buni, or(mgqrcmg itulah yang memperoleh

1q".Al IrIaa'i&h (s): l.D nirirrayftm oleh Ath-Thabai dalm J@ni' At Batan 'An Tatwil Ayi Al fuior
(ld. 9, h. U9 de 450) deirgan sand-nya, dia berkda: Al Mutsanna menceritakan
kepadakq dia berlcata: AMurrahman bin shatih mcnceritakan kepadaku, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih m€nccritalcan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan otsoini.
{. Dinydakm oleh As.Suyuthi dalam Ad-Dw Al Mantsar fi At-Tafsir bi Al Ma,tsw
0ld. 2, h. ?53)ymgdihubragkan dengan atro sesrdahnya, d.n dia menghubungkannya
kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hdim, s€rta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
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katukan dan bagi mereka tempt kedionon yory btr* (Jalunam).'f,t0

(Qs. tu-Ra'd [3]:25)

[276f Firman Allatr Ta'ala, "Dilralalkon bagimu

binatong termak""TEt

Dia berkata, "Bangkai dan daglng babi.'1D

Dalam salah satu riwayat dia berkata 'Bangkai, darah, daging

babi, serta binatang yang disembelih tidak atas nama Allah.'?t3

u0 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jmri' Al Batwr 'An TaLwiI Ayi Al Qur'an
(ld. 9, h. 452'1 dengat soud asr, sebagaimana dis€bud(a sebelumnya
* Ibnu Katsir menyatakan hal itu dalmTafsir Al Qw'ut Al Azl:run 01d.3, h. 5) yang
disambungkan dengan atso sebelumnya
* As-Suyuthi menyatakannya dalnAd-Dw Al l"{ottswfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (jld.
2, h. 253) dan dia menghubungkannya k€pada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatfun" serta Al Baihaqi dalam S)zr'aD Al Imq dari Ibnu Abbas, yang disambungkan
dengan atso yaag disebutkan sebelumnya sampai lafazfu Dan jangan kalian
mengingkarinya

Dia juga menyebutlcannya secara ringkas dalam Al ltqanfi Ai Uum Al Qu'an (11d.2,

h. l1), hingga lafazh: dalam Al Qur'an s€muaq/a.
* Asy-Syankani menyatakan dalam Fah Al Qadir (lld. 5, h. 7) dan dia
menghubungkannya dengan Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Al
Baihaqi dalan Syu'ab Al Ino4 sanpai lafad: Jangan kalim melmggamya.

^' qs. Al Maa'idah (5): l.
'' m, Ath-Thabari dalam Jami' Al Baw, 'An Takwil Ayi Al Qw'ot (ild. 9, h. 458)

dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mubanna mcnccritakan kepadakq dia berlcata:

Abdullah menceritakan kepadalcu, dia berkata: Muawiyah mcnoeritalon kepadalcu dari
Ali bin Abu Thalhalu dari Ibnu Abbas. Kemudian disehdrm ara ini.

?83 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari Jani' Al Balnn 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an (ld. 9,

h. 458) dagan sond yang sama s€esti yang disebutkan dalam aso sebelumnya.

AtlFThabari juga menyatakan atsq ni dengan jalut yug lain dili Abdullah bin

Daud (aku curiga ada kesalahan dari penutis naskah, dan yang dimaksud sebenarnya

adalah Ali bin Daud, syaikhnya Ath-Thabari, yang Ath-Thabari merrang banyak

meriwayatkan dari beliau), dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami,

dia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah SWT, # #- C$ "Kecuali yng ahor dibacakn kepdamu," ia
berkata,'Babi."
* Ibnu Katsir menyatakan dalamTafsir Al Qtr'an Al Azhin (11d.3, h. 5) dengan lafazfi:
bangkai, daratr, dan dagng babi. Dia menghubungkan perkdaan ini kepada Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* As-Suyuthi menyebutkan dalanAd-Dar Al ManBurfi At-Tofsir bi Al Ma'tsur Qld.2,
h. 235) dan menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

$ft'r*i#Lg
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[277f Firman Allah Ta'ala, ii te $3 ., t$t: 'u-| W-
"Hai orongorang yang beriman, janganlah kmnu melanggt ryiar-syiar
Allah'78a

Ibnu Abbas berkata, "Dulu, orang-orang musyrik berangkat haji

ke Baitul Haram dan menyembelih binatang sembelihan, mengagungkan

syiar-syiar Allah, dan berdagang pada waktu haji. Kemudian kaum

muslim pun bermaksud mengubahnya, maka Allah SWT pun berfirman,

' Jangonlah kamu melanggar syior-syiar Allah'. "785

[278] FirmanAllah Ta'ala, i$\ filJl {3 "Danianganmelanggt

ke hormatan b ul an-b ulan hor am. " 7 8 6

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah, janganlatr kalian

menghalalkan peperangan dalam bulan tersebut."?87

serta Al Baihaqi dalam lqr$z'qb, dari Ibnu Abbas, yang dia juga mcnyebutkan bagan
alftimya (sampai alihir ayat, dan inilah bagian yang diharamkan Allah dari binatang
tffnak).
* Asy-Syaukani juga mcnycakan hal ini dalam Fath Al Qadir $1d.2,b.7), dari lbnu
Abbas.* 

Qs. Al Maa'idah (5): 2.
*5 Diriwayatkan olel Ath-Thabari dalam Jani' Al Bal,an 'An Talwil Ayi Al Qar'an

(ld. 9, h. 453'1 dagan sard png telah disebutkan sebelumnya pada atso no. 27 6.

€. Abu Ja'far An-Nutrhas juga meriwayatkan atsr ni dalarn An-Nasil* wa Al MansuWt
(h. I 15) dengan sanod yang samq dia bcrkata: Bala bin Satrl menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullah shalih menceritakan kepada kami dad Muawiyah bin Shalih, dari
Ali bin Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutlon atsar ini. Hanya sajq ada

sedikit perbedaan pada lafazlnya
.3. As-suyrthi menyatakan hal ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

$1d.2, h. 253 dan 254) yang dihubungkan dengan also berikutny4 dan dihubungkan

pula kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Abu Ja'far dari Ibnu

Abbas. Dalam riwayat ini, lafazh 0.Lrr5a dip6i dengan bSP.
.3. Asy-syaukani menyebutkan hal yang sama dalam Fath Al Qadir Qld.2, h. 7 dan 8).

'* qs. Al Maa'idatr (5): 2.
*'A0r-Thabari menyatakan hal ini dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 9, h. 465) dengan sanad-nya, dia bcrkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami,
dia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkur atsar ini.
* Ibnu Katsir menyebutkan hal ini dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin CIld. 3, h. 7) dari

Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas.
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[279] Firman Allah Ta'ala, ;r'g ;slt '{3 ;tl ffi 't:ri { lfi;t;

i$l cf ir* -9i 3$;l 7t Gxl\ 7t "rangantah tramu

melanggar syiar-syiar Allah, dan iangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan

binatang-binatang qalaaid, dan j angan (pula) mengganggu orang-orang

yang mengunj ungi B aitullah. "788

Ibnu Abbas berkata, "@ulu, orang-orang mukmin dan musyrik

berhaji ke Baitullahl.Tse oleh karena itu, Allah melarang orang-orang

mukmin mencegah atau menolak siapa pun yang hendak berhaji ke

Baitullah, baik kaum mukmin maupun kafir. Setelah itu Allah

menurunkan ayat, $ 31 <r?r15 t13y YF( 351 q'J6-

t:i.4 Cy 'r3. i|aJl 't"-:1 lj;.g;'Hai orong-orans vans

beriman, sesungguhnya orang-orang ydng m&ryrik itu najis, maka

janganlah mereka mendelcati Masiidil Haram sesudah tahun ini'' Setla

firman-Nya , ;itl '* W5'- .i 'q{.JL:i\ ';r( 6 'riaoHah pantas

orang-orang musyrik itu memalonurkan masiid-masiid Allah'. Serta

firman Altah, )+si ,At', $\ Gti ',n 

^1 
3+a ',F- tisy

,Hanya yang memalonurkan masjid-masiid Allah ialah orang-orang yang

beriman kepada Allah dan Hari Kemudian'. oleh karena itu, orang-orang

musyrik dibersihkan dari Masjidil Haram."7eo

* As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.

2,h.253 dan 478) dengan sanad yarrg sama seperti yang telatr disebutkan dalam atsar

sebelumnya.

"t qs. Al Maa'idatr (5): 2'
,t, iambahan di dalam tanda kurung dinyatakan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

An-Nasilrh w a Al Mansukh.
?s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al fur'an

0ld. 9, h. 477'daa478) dengan s anad yangtelatr disebutkan pada atsa sebelumnya.
l:. eUu Ja'far An-Nuhhas meriwayatkannya dalam An-Nasikh wa Al Mansu& (h. 115)

dengur sanad yaag sama, dia berkata: Bakr bin Sahl menceritakan kepada kami, dia

berfata: eUu Sndin menceritakan kepada karni dari Muawiyah, dali Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor ini. Hanya sajq ada beberapa

sedikit perbedaan dalam lafazhnya.
* Ibnu Katsir menyatakan hal ini dalam Tafsir Al Qaim Al Azhim cld. 3, h. 9) dan

memberi tambatran keterangan, 'Maksudnya menuju ke arah Baitul Haram."
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t2s0l Firman Ailah Ta'ata, 'g*; iij i sjr ft;fi "&dorg
rureka mencui knwtia dorkeridttoot doi Tuhatmya"Tet

Ibnu Abbas bed@t4 'Maksudny4 mereka meng[rarapkan

keridtraan Allah dengan haji yang mereka laksanakan."D

[2s1f Firman Allah Ta'ala, qfi iZ,l, 'F;A ,13 "Dot iotgutlah
sekali-lrali kebencian(nu) trepado se swttt 1r*rr.' ne3

Ibnu Abbas berkata, "Janganlah sekali-kali kebenciamu pada

suahr karmr mendorongmu."Tq

Dalam salah sahr riwayat Ibnu Abbas berkat4 "Janganlah sekali-

kali kebencian kalian pada suatu kaum mendorong kalian berbuat

aniaya."D5

[2S2f Firman Allah Ta',ala, {rrt$ ni g $3gi3 "Dot tolong-

nerulonglah komu fulott (mengerjakan) kebaiikan dur takwa."7%

* As-suynthi menyatatannya dalam Ad-Du Al Mantarfi At-Tafsir bi Al Ma'tsu fiH.
2, h. 253 d8n 254) dan menghubugkannya kepads Ibnu Jarir, Ibrnu Al Mrmdzir, Ibnu
Abu Hdim, s€rta An-Nuhhas, dengm lafafr: maksudnya mcnuju rah Baibl
Haram...hinggp firmm Allah SWf, u..sesudah talwt ini."
* Asy-Syankani mcoydakannya dalam Fath Al Qadir (yld.2, h. 8) dui Ib,nu Abbas.

1l q".ru LIaa'idah (5): 2.
- Oiriwayatkan oleh Alh-Thabari dalam Jani' Al Baltan 'An Tatvil Ayi Al Qu'or

fld. 9, h. 4El) de,ngan soudtya, dia berkata: Al MuEanna me,nceritah kepadakq
AMutlah menceritakan kepada kami, dia berke: Muawiyah menceritakm kepadahr
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutlon dso int.
* As-Suyu6i menyatakannya dalam Ad-Dw Al Mo*w fi At-Tafsir bi Al Ma'tnr $ld-
2,h.245) dm dihubrmgtan dengan dvaasoyngdisebu&an sebelum dan sesudahnSra

Dia juga me,nghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hdim,
dari Ibnu Abbas.
A Asy-Syaukani meNryatakannya da,lam Fath Al Qa& (ld. 2, h. 8).

- Qs. el Maa'idah (5):2.
B Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al Bayot 'An TaLvil Ayi Al fu'@t

01d.9, h.484 dcngm soudyangtelatr disebutkan sebelumnya padraaso sebelumnya.

Dia juga menyebutkan sanad yaung sama dari Ibnu Abbas (ild. 9, h. 483), ia berkata,

"Dor jotgoilah sehali-kali tebencian(mu) kepada sesuotu ksunr.u
M Diriwayatlcan oleh Att-Thabari dalam Jami' Al Balwt 'An Tohrtil Ayi Al Qu'ot

fild. 9, h. aET dexlsan satd yang telah disebutkan pada dss no.280.* Q".lt Maa'idah(5):2.
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Ibnu Abbas berkata, *Al bin (Kebajikan) maksudnya adalah

sesuahr yang diperintatrlcan, dan at-tahwa (menjauhi) malcsudnya adalah

sesuahr yang dilarang."P

[2S3f Firman Alhh Ta'ala, lij I# {t i'X ''r{Il1 F{; ,r?
ii A j; -Dilwmtbn bagttru fiwutu) tu ikoi, bah, doging

babi, (daging lwtor) yorg disembekh otas nono reloin Allah"N

Ibnu Abbas bcrkata "(Daging hewon) 1wry disembelih otas

nama selain AAah, maksudnya adalah, hewan yang disanbelih mtuk
(dipersembahlon) pda tlughu |'D

I2t4l Firman Allan Ta'ato, 'z:qflf, X:;Af, 2,13fit, ''n,51i6
i#* ;,13 vllli lfi 'dt 6 '8t c { '€fi 'Sl

c}

T;.

,Ifi "Yang tercedh, yrrrg t"rprrhri, yng jatuh, Wri at*A* a*,
diterkam binaong bus, kcanli yng semfr harrnt nwrymbelilmy, dan

(dirrootnton bagirru) 1mg dnmblfh rotlik bt nld Don (ditwmbt
luso) nrcngord rrriib &ttgo, oto*ptdt'n

D Oiriwayltm olch AlbThrbri ilrln.W' A, hyt '/n f&)il Ay, Al Qu'ot
0ld. 9, h. 491) dcoSp sanadpng tchh diccDutko dalu arar m. 2&).
6 As-Suynti mcnyutakrnnya ildn A&Du Al ltunsw fi Ar-T6b bf Al Ma'tsu $ld.
2,h.254) dm dihuhnglcm dcngm aerr scbclnmnya scria dfrubmglm kcpoda Ibnu
Jarir,Ibnu Al Mrmdzir, dolb,nu Abu Hain, dri lbnuAbbc.
8 As-Suyrthi juga mcnyaatannya ilalam Al ltqorfi Ulun Al Qu'a fld. 2, h. I l).
* Asy-Syaukani mcnyetakannya ddara Fdh Al Aae 0H. 2, h. 8) de
,"""r*;.|11ffitilf;6|1lbnu Jarir scrta Ibnu Abu Hdim, dri Ibnu Abbss.

o Diriwayalcan olch Al Baihaqi dalam ls-Snnaz At Kubra (ild. 9, h. 249) dan
dihubrmgkan dengan ketcrangan yang ada dalun otss hilcutoya, dcngan sanod yaag
sama, dia berkata: Abu Zakariya Yatrya bin Ibrahim Al Muzal*i mengabarkan kcpada
kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Ath-Thara'ifi mcnceritakan kepada kami,
Utsman bin Said menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih meirceritakan kepada
karni dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar,iti. Namuq aku tidak menemukan riwayat ini dalam kitab Attt-Thabari.t'qs. Al Maa'idah (5): 3.
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Ibnu Abbas berkatq "Yotg tercekilg maksu&rya rdahh, hewan

yang tercekilc lalu mati.mr Yang terpuhrl, maksudnya adalab, hervan yang

ditr*ul dengan kayu hingga jatuh terhempas, Ialu man. Yotg jduh
adalalL hewan yang jatuh dari grmung lalu mati. Iazg

ditwt&*, maksudnya adalah, domba yang menanduk domba lainnya
Yory diterkon binatong Dnas, maksudnya adalab hewan yang diterkam

binatang buas. Kectnli ymg sempat kamu meryrcmbelilryn,

adaldt di antara hewan-hewan tersebut yang masih terlihat gerakan

anggota badannya atau kedipan matanyq maka sembelihlah dan sebutlah

nama Allah, maka hewan itu menjadi halil. Yang disembelih ut*
berhola, makzudnya adalatr, hewan yang disembelih rmtuk berhala-

berhala dan sebagai persembahan. Dan (dihoamkan jaga) nengmdi
nasib dengan anak panah, maksudnya adalah, batu api yang biasa

digtmalon untuk mengundi nasib mereka."

Ptq Finnan Allatr Ta'ab, ji4 'fr:t ;J3s(, "(Mengutdi naib
dengor ouk pnh itu) fuld, kcfasikan'il2

Ibnu Abbas be*ata, 'Maksu&rya adalah, barangsiapa memakan

dari itu semua, maka ihr adalatr kefasikan.'ffi

Dr Diriwayakan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayot 'An Tatvril Arn At eu'or
01d.9, h.495, 496,498,500, 501, 502,509,dan 515) deagnsotdaya,diaberkm: At
Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkaa: AMullah menceritakm kepadakami, dia
berte Muawiyah menceritakan kepadaku dari AIL dari Ibnu Abbas.-.. Kemudim
disebutkan ars@ ini.
* Al Baihaqi meriwayatkannya dalan As-Sunot Al Kubra (rrrojrrru'alr) Old. 9, h-249)
dengm soud yang telah disebutkan dalam arso no. 283. Adaprm mengenai maksud dari
'tewan yang disembelih untuk berhala" adalah @ewan rmtuk) untrk pdmg:@mg ihr.
€. As-Suynthi menyatakannya dalam Ad-Dr Al Mutsw fi At-Tdsir bi Al Ma,tsu (1ld
2,h.256) da dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu
Hditr\ s€rta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas. Sdarykan dalam kitab ll ltq@fi Ai Ulroi AI
Qu'ot Old. 2, h. I l) dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim serta Al Baihaqi, dari Ibnu
Abbas.

1q*. At Maa'idah (5): 3.B Diriwaydan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al fuyor 'An Tatyiil Ayi AI eu'or
0ld. 9, h. 515) dengan sou&nyq dia berkata: Al MuSmna meircerita&m k@akrA dia

ThFSIRIBNUABBAS A



[286f Firman Allah Ta'ala,'l(;-2 4 1;;{ 'uii ,fr- igt "Pada

hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)

r$01
agomamu.

Ibnu Abbas berkata, "Agar kalian kembali kepada agama mereka

selamanya."Sos

[287f Firman Allah Ta'ala, &-r'F 81;';5 "Padahari ini telah

Kusemptrnakan untuk kamu agamamu. "sM

Ibnu Abbas berkata, "Itu adalah agama Islam. Dia berkata, 'Allah

mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman

batrwa Dia telatr menyempumakan iman mereka. Oleh karena itu, mereka

tidak membutuhkan tambatran lagi untuk selamanya. Allah SWT juga

telah menyempurnakannya, maka Dia tidak akan menguranginya untuk

selamanya. Dia telah ridha dengan agama itu, maka Dia tidak akan

membencinya untuk selamanYa."soT

berkala: Abu Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsa.ini.
a Al Baihaqi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra (ild. 9, h. 249) dan

dihubungkan dengan also scbelumnya, dan sanad-nya sarna dengan yang disebutkan

dalam atsar no. 283.t* qs. Al Maa'idatr (5): 3.
tot Attr-Thabari meriwayatkan dalan Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an Qld.

9, h. 516) dengan sanadyangsama seperti yang disebutkan sebelumnya.

* Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. 3, h. 22) dengan

lafazh mereka putus asa untuk mengembalikan kalian pada agarna mereka.

Ath-Thabari menghubungkan riwayat ini kepada Ali bin Abu Thalhah dan Ibnu

Abbas.t* qs. Al Maa'idah (5): 3.

'o'Diriwayatlsan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

old. 9, h. 510) dengan sanad yang sama seperti yang telatr disebutkan pada atst no.

285.
* Ibnu Katsir menyatakannya dalan Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 2, h. 257) dan dia
menambahkan penisbatannya kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.

* As-suyuthi menyatalrannya dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tszr (ld.
2,h.257) dan menambatrkan penisbatannya kepada Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abbas.
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[288]

V,
FirmanAllah Ta'ata, ,4 '# &Yo &r'F 3;31;7i
p{: 'p ,r'*5 "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk

kamu agamamu, dan telah Kuculatpkan kepadamu nilonat-Ku, dan telah

Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu."&a8

Ibnu Abbas berkata, "Dulu, semua orang muslim dan musyrik

berhaji. Ketika turun ayat dalam surah 'Baraah', orang-orang musyrik

pun dibersihkan dari Masjidil Haram. Setelah itu orang-orang muslim

berhaji di Baitullah tanpa ada seorang pun dari kalangan musyrik di sana.

Ini merupakan salah satu kesempurnaan nikmat Allah SWT.

' Kttcuhtplran ke padamu nilanat - Ku'.' aoe

[28ef Firman Allah Ta'ata, ;i *E:i ] i5E C ':tit g-
"Maka barangsiapa terpaksa ksrena kelapman tanpa sengaia berbuat

dosa."8lo

Ibnu Abbas berkata, "Ayat, t# A maksudnya adalah fii
maj aa' ah (karena kelaparan). "

[290f Firman Allah Ta'ala, ;! ru);i'] *Tanpa sengaja berbuat

doso, "8ll

tot qs. Al Maa'idatr (5): 3.
8@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

(ld. 9, h. 521) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadalcu dari Ali dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
* Al Ajiri meriwayatkannya dalam krtab AsySyori'ah Qr.l03) dengan sanad-nya, dia
berkata: Abu Bakar Umar bin Sa'id Al Qarathisi menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Bakar Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.... Kemudian pada bagian akhimya
dia memberi tambahan: Allah SWT menurunkan.... Sampai lafazh: Nilonat-Ku.

"o qs. Al Maa'idatr (5): 3.
8rr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 9, h. 534 dan 536) dengan sanad-nya yang telatr disebutkan pada atsar sebelumnya.
.3. As-suyuthi menyatakan kedua riwayat tersebut dalarn Ad-Dur Al Mantsw fi At-
Tafsir bi Al Ma'tsur (tld. 2, h. 259) dan menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu AI
Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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Ibnu Abbas berkata *Tanpa se,ngajaberh*dosa"

[2erf Firman Altah raata, -'i:i31 F 3; S-{L #$; ii}6-
-#J @$ li Y:t "It&refu nerwrynlcn te@on+

'Apakah yong dilulalkn bagi nercka?' I(daftmilah, 'Dirnloltil,

bagimu yang baik-baik du (bmwr lwtg drt@kad oleh bbwory hms

yang telah kmnu aiu dengan nelailmy wtuk berbtu'-'8t?

Ibnu Abbas berkat4 'Maksud aya\e{$ adalah anjing-anjing

yang terlatih, cheetah, elang, dan sebagairyra-dl3 Menger, ' firman-Ny4

@r;$ G ^XL 6 'Dan (butot 1mg ditotgleaP) oleh bhaory

buas yang telah kamu ajw dengm nclailvryd di alrtara contohnya

adalah anjing-anjing yang terlatih" bunmg rajawali, dan setiap hmmg

yang telatr dilatih. Adaplrr mengenai firman-N]a" 'r$J maksu&ryra

adalah, mereka dilatih rmnrk berbunr.dla

[292f Firman Allah Ta'ala, W 'S?A fr. W "lf,oka nattoiloh

dari apa yang ditangkapryn tfu'a6

* A*q no.290 jugs dinyekan d^ln Al IWfi llfui Al Qs'ot (&2,L l2)'
* Al Bukhari m"nvAatan 6t80 no.2t9 &ln tl ,Ioti' ls}.guhirr,w T6b, ib
menghubungkannyak€pada Ibnu Hajar Al esqdmi btu Fdh ll tui bt SWh S,Pdh
Al iut:twi-6n. a, n' ita; yang mcruPoLm dtrayd dai Ibnu Abu HdiE dui Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
tt'qs. Al'lvha'tdah (5): a.
t" diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam J@ni'Al furw,'AnTokvil Ayi Al Qw'ot

6ld. 9, h. 548) dengan so,rerd-ny4diaberl@: AIlrfulsaname,nceritatm kcpadab dia

&rkata: Abdultah menceritakan kepada k mi, dia bertm Muawiyah mencqitakm
kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas.... Kemudiru disehrtkm atss 'mi. As-sryr6i
juga menyebutkannya dalam Al ltq@rfi Ulurn Al Qs'4n (ild- l, h- l2)-- - tto Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalm A*Sulg,t Al Kfire fub Asl*Slsidwa Ab-
Dzabaih (ild. 9, h. 235) dagan sadny4dia bertala: Abu Zakaiya Yahya bin Ibrahin

bin Muharnmad bin Yahya AI Muzakki mengabutm k€Padakami, Abu AI Hasm Atr"
Thara,ifi mengabarkan kepada kami, Ubmm bin Said menceritah k@a kami'

Abdullah bin S-halih menceritakan k€Pada kmri, d{i Muawiyah bin Shdih, dri Ali biD

Abu Thalhah" dari Ibnu Abbas.... Kemudian disehfu a.so ini-
€. Ibnu Katsir juga menyatakan atso ini doilm fafrb Al Qu'a Al Azrdrn 0ld- 3, h.

29), hanya sa;Jaia membuang lafad av{etatih utrk berbr6r3. Dia menghuhmgpn

riwayat ini pada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas-
ttt 

Qs. Al Maa'idah (5): 4.
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Ibnu Abbas berkatq 'Makanlatr dari apa yang mereka bunuh."

AIi (Ibnu Abi Thalhah) berlota, *Ibnu Abbas juga bertat4 .Jika

ia (binatang pemhnu) memhmuh &n menrakannya, malca janganlatr

kamu memalcamya. Jika ia nrenahan diri dan kamu lih* hewan itu masih

hidup, malta sembetihlalr.nl6

12931 Ftuman A[ah Ta'olo, ;1; if i l$tr: ,,bt rebtttah noma

AAah das bimangbuas iu (vabuneilpskoqn).ar7

Ibnu Abbas berl<ata, "Apabila kamu rnelepaskan binatang-

binatang buas itf rrcapkantah 'bismillah' dan apobita kamu tcrlupa, maka

tidak apa-apa.illt

l2eat Firman Auah ro,ato, L 1i$1$,j'"5lWWt,F # ;A
dL *gt # "Pdo M ini dirutolkot Wbn lmg baik-baih
lrlalcow, (*nt}r;liluit) ororg<rog yotg dibcri Al Kitob itu lntol
hgilw fut fuurhorru rrold (No) bogi retpfta'ate

lbnl AbDar bcdco, nfuut (**clirull,) cortq@rg r,@rt
frM ll Xil& Ar mdudr5n drbh rcmbchtn ncr*r."@

0ld. 9, L 567) @ sotdyryGlah disch&m scbd@yl iblrm aso yog tclah
ldu.3r]qc.ltua'thb (5): a.

'r! A&ItSai marxrt5tdren1la daln Janl' Al futu, ,An Tatwil Ayi Al eu'or
0ld. 9, h. 571) dcogo sorlfuyab dia bcr*ala Al ltlutma mcoocrit*m kepadalnr, dia
berte Abdullah rrcnccriiakan kaada kemi, dia bcrtd& Muawffi mcnccritakm
kcpadaku dai Ali, dri ltnu Atrbas. Kc,lnudian dischrtlcm arc ini.

lliq.ru Maa'khh(5):5.
- Oiriwayatrm olch Ath-Thabari dalanJani'Al tuW,'AnTatwil Ayi Al eur'or

$ld. 9, h. 57t) dagan sotd yang tclah disebutkan @aaso *tumnya.
.& As-Suyrthi mcnyatakannya dalam Al hqanfi Ularn Al Qw'an [ld. 2,h. 12) dan
Ad-Dw Al lilo*u fi At-Talsir bi Al Ma'tsttr (lld. z,h. xil) scrta menghubungrannya
dengan qrso yatg akan disebutkan berikutrya" Rirvayd ini dihubungkan kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhhas, dm AI Baihaqi dalam iunannyq
dari Ibnu Abbas.
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p9q Firman Allah Ta'ala, 'rj'[ lr-$t 'n at#t d;li i, u,,;:[t;
'. , z)ltW:d -iifru'li#u rrt ,&F ,t 6'# n;rglii "(D0, dihalatkm mengawini)

wanita yotg nunjaga kelnrmatan di antma woita-wanita yang beriman

dan wwtita-wanita yang menjaga kehormatan di antoa orang-orang

yong diberi Al Kitab sebelurn kmnu, bila koru telah membayar

maslraw in qrere lra.' a 2 t

i- Ibnu Abbas berkata, *Bila kmnu telah membalw maskmttin

mereka maksudnya adalah, mahar metpka.'#

t29q Firman Allah Ta'da, "$:tfr -$di {5 ';rrZ*, ';; A*
"Dengon naksud nenikahinya, tidak dengon maksud berzina dan tidak

(pula) menjadikonnya gudik-gtmdik "8ts

Ibnu Abbas berkata, "Dengan maksud menikahinya, tidak dengan

maksud berzina, malcsudnya adalah, menikahi mereka dengan

memberilan mahar dan suatu bukti (terang-terangan), bukan untuk

berzina. M, tidak (pula) menjadikmmya grotdh-grodik, malcsudnya

adalalr, beruina dengan sembunyi-sembunyi."ma

o'Q".Al lrraa'idah (5): 5.
@ Diriwaydran olch Ath-Thabari dalam Jani' At Bayot 'An Talwil Ayi Al Qtn'ut

(ld. 9, h. 59O) deirigam soud yang sama dengan satud atsq no. 293.
.3. Abu Ja'frr An-Nuhhas juga meriwayattannya dalam An-Nasilh v,a Al Mansutlr (no.
56) dengan sotad-ny4 dia berkara: Bal<r bin SahI menceritakan kepada kami, dia
berkata: AMullah bin Shalih menceritakan kepada lcami dari Muawiyah bin Shalih, dari
Ali bin Abu Thalhab, dari Ibnu Abbas.
.:. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al ltubra (Jld. 7, h. l7l) dengan

sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi
mengabarkm k€pada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Muawiyah, dari Ali, dari Ibnu
Abbas.... Keinudian disebutkan atsq ini.
* As-Suyrnhi menyatakannya dalan Ad-Dar Al l"Ion*wfi At-TSsir bi Al Ma'tsur Qld.
2, h. 261) dm dihubungkan kepada ars@' sebehrmnya, serta dinisbatkan kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, An-Nuhhas, dan Al Baihaqi dalam sunannyq
dari Ibnu Abbas.
* Asy-Syankani menyebutkannya dalam Fath Al Qodir (ild.2, h. 19) dari Ibnu Abbas.* 

Qs. At uaa'idah (5): a.
ea Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Balan 'An TaLwil Ayi Al Qar'an

0ld. 9, h. 291) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menccritalcan kepadaku, dia
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[297t Firman Allatr Ta'ata, :i11 q 3iS ,r"Jt i< .;1
"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-

hulrum Islam) maka hapwlah amalannya."825

Dia berkata, "Allah SWT mengabarkan bahwa iman adalah

ikatan yang kuat. Dia tidak menerima suatu amal tanpa adanya iman, dan

Dia tidak mengharamkan surga kecuali pada orang yang meninggalkan

iman."826

12981 Firman Allah Ta'alo, 14i 'S "Atau menyentuh

peremlruan.'427

Dia berkata,"Menyentuh, memegang, masuk kepada mereka, dan

mendatangi mereka, maksudnya adalah, menikahi."828

[299f Firman Auah ra'ata, oltt ]Qi {q Itf '-C,-\i'-\li @
2:!t5i eta+ W Ai'"oy'ii W@'ijrfi ;f =+ #6 " D;
ingatlah lrorunia Allah kepodamu dan perjanjian-Nya yang telah diilat-
Nya dengan lramu, l@tika kamu mengataknn, 'Kami dengar dan kami

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas.... Kemudian disebutkan atsor ini.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam ln-NaniHr wa Al Mansuth (h.56).
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn As-Sunon Al Kubra 01d.7,h. lJl) {engan
kedua sanadyangtelah disebutkan pada atsar no.295, denganlafazh: Otli t ,rte
{. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al trla'tsur
(ld. 2, h. 261) dan dihubungkan dengan atsa sebelumnya, serta dinisbatkan kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim dari An-Nuhhas serta Al Baihaqi, dari Ibnu
Abbas.

* Asy-Syaukani menyatakannya dalam Fath Al Qadir Qld. 2, h. 19) dengan lafazh:

Itii sebagai ganti dtiii.
'E25 

Qs. Al Maa'idatr (5): 4.
t'u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an

(ld. 9-, h. 593) dengan sanadyangtelah disebutkan dalan atss sebelumnya.t" qs. Al Maa'idatr (5): 5.t" Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahih,kitab Tafsir Qld.7,h.
190). Al Qasthalani dalan lrsyad As-Sari li Syarh Al Bukhari (ild. , h. l0l) dan dia
menghubungkannya kepada Ibnu Abu Hatim dengan jalur dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas.
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taati'. Dan bertahwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui

isi hati(mu).'32e

Dia berkata, *Ketika Allah menguhrs Nabi SAW dan

menurunkan kitab kepada beliau, mereka berkata, 'Kami beriman kepada

Nabi SAW dan kitab. Kami pun menetapkan dengan apa yang ada di

dalam Taurat'. Allah pun mengingatkan janji dan keputusan yang mereka

tetapkan pada diri mereka sendiri, dan memerintahkan mereka untuk

memenuhi janj i ittr."83o

[300f Firman Allah Ta'ala, 4*V & '8J1 '"3r* "Mereka

mengub ah perkataan dari tempat-tempatttya.' 
fi3r

Dia berkata, "Maksunya adalah batasan-batasan dari Allah yang

ada di dalam Taurat. Mereka berkata, 'Apabila Muhammad

memerintahkan kalian atas sesuahr yang kalian miliki, maka terimalatr.

Namun jika bertentangan, jauhilah'."832

t" qs. Al Maa'idatr (5): 7.
t,0 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Tahyil Ayi Al Qtr'ut

6ld. 10, h. 92; dengan sand-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan ke'padaku, dia

berkata: ebiuttatr Uin Shalih menceritakan kepadaku, dia berlcata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas.... Kemudian disebutlon arsar ini.

a Dinyatakan oteh e,s-SuyrOi dalam Ad-Dr Al Mantsur fi At'Tdsir bi Al Ma'tsur

6ld. ;, h. 265). Hanya sajq ada sedikit perbedaan dalam lafaztrnya Dia

menghubungkannya kepada Ibnu Jarir dan Ath-Thabrani, dari Ibnu Abbas.

* Oinyatacan oleh Asy-syauloni dalam Fath Al Qadir (11d.2,h.20)'
t" qs. An-Nisaa' (4): 45.
s,, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bryon 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

6td. 10, n. fiel dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menccritakan kepadaku,

iia berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsa.ini.
.1. Disebutkan oleh As-suyrthid8dlanAd-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (11d.

2,h.268 dur 283) serta menghubungkannya kepada Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, Ibny A!

Mundzir, serta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas. Hanya saja" dia menyebudcan i33ir'6

sebagai ganti t1iJt0.
* iin,atafcan oleh Asy-Syaukani dalarn Fath Al Qadir Old. 2, h. 23) dan

menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.
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13011 Finnan Allah Ta'ala, '& it'-^3.1i1"V "Dot ingatlalt

kswia Altah kcpadonu' a3 3

Dia berkata, "Kesehatan ftekuaan) dari Allah SWf.-al

[302f Firman Altah ra,ata, {; #l',el i;Kii t3a\( 6ii #7 rA
LiLi j GE';r-g 6 U-i,t*#-U r; @ {*DLiAiS {rti *,ig
'uji A )t5 J'i @ aL6G,9 qA#;,g Q:rt;;4 ft
ig:"o# !fi1t;:i*,$g 4$i'dcWx W fi'A 6i,g-
@ 'tt+J ,K;tyffii| ;ii "...'tti *o*rrn , nas*tah ke toruh ruci
(Palestino) yang telah ditentukon AAah bagimu, dot jotgoilah kntu lsi
kc belakang (ksena tuhn kepda musuh), nako konu menjadi orurrg-

orang yang merugi'. Mereka berkata, 'Hai Musa, sesutgguhnya dalam

negeri itu ado oranger(mg yong gagah perkasa, sesuggubryn kmni

sekali-kali tidak akan menasukinya sebelun ncreka kz lw dsi
padanya. Jika mereka kc luq doi padotlto, psti kmri akan

memasukinya'. Berkotalah dtu orory di antua or(mg-or(mg yng tafut
(keWda Allah) yang Allah telah memberi nilunnt atas kcduanya,

'Serbulah mereka dengm nelalui pitttu gerbmg (bta) itu maka bila

kamu memas*inya niscaya kmnu akan merumg. M, lrontn kcryda

Allah lundahya kamu bertawakal, jika kanu betw-beno or@tg y@rg

beriman'.'835

Dia berkata, *Itu adalah kota tempat orang{rang *alim. Ketika

Musa dut"rrg ke sana, diutuslah dua belas orang pembesar karnnyas36

t" qs. Al Maa'idah (5): 20.
t'a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al fuyor 'An Tahoil Ayi Al Qur'ot

(ld. 10, h. 159) dengan sanadyaoigtc;lah disebutkan padaatrcscbelumnya.t" qs. Al Maa'idah (5):21-4.
rrc ,4". cetakan terhrlis fr. Sj sedanglon dalam naskah tertulis P,ji

Syaiktr Syakir menguatkan kalimat terakhir dengan mendasa*annya pada ayat 12. Lihd
catatan lrrdri Tafsir Ath-Tlaboi $ld. 10, h. 180) yang ditahqiq olch Syaikh Sfkir.
.3. As-Suyuthi menyebutkannya daln Ad-Dr Al Mortssfi At-Tdsir bi AI Ma'tsu
dengan lafazh: Orang-orang yang dis€but Allah.
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Mereka diutus rmtrk mencari informasi tentang kaum yang zhalim itu.

Mereka pun segera berangkat. Ketika bertemu dengan seorang lelaki dari

kalangan zhalim tersebut, orang ztralim itu membawa utusan-utusan itu di

dalam bajunya dan membawa mereka hingga ke dalam kota. Orang itu

lalu memanggil-manggil kaumnya. Mereka segera berkumpul dan

bertanya pada uhsan-uhrsan tersebut, 'Siapa kalian?' Mereka menjawab,

'Kami adalah lcarmnya Musa. Kami diutus untuk mencari informasi

tentang kalian'. Orang-orang ztralim itu lalu memberikan sebuah biji

anggur seberat orang dewasa837 dan berkata kepada utusan-utusan

tersebuf 'Pergilah kepada Musa dan kaumnyq lalu perlihatlah ukuran

buah-buatmn l€mi!'

Ketika para utusan ihr datang kepada kaumnya, mereka berkata

kepada Musa, 3tf;?6 (tyA# 3;; el 5.i6 'Karena itu

pergilah kmnu hersona Tuhamnu, dan berperanglah komu berdua,

sesurgulnln koni lruta &duk menanti di sini saja'. Di antara kaum

yang ztralim itu ada dua orang yang masuk Islam dan menjadi pengikut

Musa dan uanrn" lalu Y-* 'ail 'frI 4:rg- 'uji 'u gg) 36
'Berkdalah dua orotg di uttoa orang-orangyang tahtt (kepado Allah)

yang Allah telah numberi nibnat atas kc.duwa'. 6Y 4$1 i*W,J
'urt -t KoyV'jS ;rt gt"irAg {Sgtg*, 'serbutah meretra

dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya

niscaya knru akor nenotg. Dan hanya kepada Allah hendabtya kamu

bertawaleal, jika koru benu-benor orang yang beriman'.'338

.!. Disebutkan oelh Ibnu Kmsir dalam Tafsir Al Qw'ot Al Azhirz dengan lafazh: orang-
orang yang dis€but Allah, lalu diuhts-Nya.

67 Dinyotran datm Ad-Drr Al Mantar fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur, 'Yang cukup
untuk orang ifi." Alwqru artinyapekerjaan dan berat.

at Diriwaydlcan oleh Ath- dalamJani' Al Bryan 'An Ta*wil Ayi Al Qur'an fild. 10,

h. lS0) dengan sota4tya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkafiu Abdullah m€noeritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dri Ali, dari lbnu Abbas. Keurudian disebutkan otso tni.
.:. Disebudon oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhim (ild. 3, h. 70) dan dia
menghubungkannya kcpada Ibnu Abu Hatim dengan jalur dari Ali, dari Ibnu Abbas.
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[303] Firman Allah ra, ata,,;;i6ii4-t;6 €, fil Qt i,t 6t*js-iJ6
3t6 # 4-5# 35 al "Mereka berkata, 'Hoi Musa, kami

sekali sekali tidak akan memasukinya selamalamanya, selagi mereka

ada didalamrTyo, lcarena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan

berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di
sini saja."83e

Dia berkata, "Allah SWT memerintahkan bani Israil untuk

berjalan memasuki bumi yang disucikan bersama Nabi Musa AS. Ketika
posisi mereka sudah dekat dengan kota tersebut, Musa berkata kepada

mereka, 'Masuklah ke dalamnya'. Namun mereka menolak dan tidak
mau menuruti perintah tersebut. Akhimya mereka mengutus dua belas

orang pembesar untuk memasukinya terlebih dahulu guna mengetahui

informasi tentang penghuninya. Utusan pun berangkat. Mereka kembali

dengan membawa sebutir biji buah-buahan yang sebesar lelaki

dewasa. Kaum itu pun berkata, 'Lihatlah, betapa kuatnya mereka. Buah-

buahannya saja sebesar ini'. Mereka lalu berkata kepada Musa, 'Karena
itu pergilah lramu bersoma Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua,

sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja'.'310

[304f Firman Allah ra'ata, e4. 6F6 ,* 6 il i+r1 { Ot S 36
'q#ii ,fi\ d?.i "Berkata Musa, 'Ya Tuhanht, alru ttdak menguasai

Namun, hanya sampai pada lafazh: Sesungguhnya kami di sini hanya duduk. Ada sedikit
perbedaan dalam lafazhnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
Qld. 2, h. 270) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.t" qs. Al Maa'idah (5):24.

m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an
(ld. 10, h. 186 dan 187) dengan sanad-nyao dia berkata: AI Mutsanna menceritakan
kepadalru, dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan arsar ini. Lihat
atsar sebelumnya.

TAFSIRIBNUABBAS A



kccwli diriht sendiri dan saudarahr. sebab itu pisahkanlah antara kami

dengan otang-orang yang fas ik igr'. fil I

Dia berkata, uSebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-

orang yang fasik ifz, maksudnya adalah, berilah keputusan antara kami

dengan mer€ka."842

Dia berkata, "Pisahkanlah kami dengan mereka."M3

[30sf Firman Allatr Ta'ata, (4#i( ,fit iF JU {5 ,Matra

janganlah lramu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang

fasik in.'E14

Dia berkatq "Jadi, janganlah bersedih."ss

[306f Firman Allah Ta'ata, ',*i; W.:, (:; 'n&;JL,$t; 6;1'Y; ;r* Yt|
ifi l, S{ii- d; Cr#, b "Ceritakanlah kcwdo mereka kisah kcdua

putra Adarn (Hobil dan Qabil) menk'ut yang sebenorrtya, kettlca

kc&nnya mempersembahkan Ktrban, maka drterima dui salah seorang

furi mereka berdua (Habil) fun tidok diterima dari yang lain
(Qabil).'il6

il Qs. ru Maa'idah (5): 25.*'Diriwayatkan 
oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahryit Ayi At Qu'an

(ld. 10, h. 189) dengan sanad-nya. dia berkata: Al Mutsanna menceritalon kepadaku,
dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso iai.

s3 Nwayat ini dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dar At Mantsur fi At-Tafsir bi
Al Ma'rsur (ld. 2, h. 271) dan menghubungkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim dengan jalur yang berasal dari Ali, dari Ibnu Abbas. Dia juga menyebutkannya
dalam Al Itqan fi Wum Al Qar'an !ld. 2,h. l2).
{. Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (yld. 2, h. 29) dan dihubungkan
kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.* qs. Al Maa'idatr (5):26.

e5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. 10, h. 200) dengm sanad-nya yang telah disebutkan dalan atsar sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
$ld. 2, h. 272) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Asy-
Syaikh, dari Ibnu Abbas.* 

Qs. Al Maa'idah (5\:27.
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Dia berkata "Mereka adalah dua anak Adam yang salatr satu

persembatran dari mereka berdua diterima, sedangkan persembahan dari

yang satunya lagi ditolak.'8f?

[30fl Firman 4l"t ra'ata, qi 6fr-]-,rjti e3;;_(i]21i i4
U;;r "*t ,* $i^=Eistrt- iyA r*s_li S'r-.;
"Kemudion Allah nerytwuh seekor bwung gagak mengali-gali d btorri

untuk memperlihdkon kcpadanya (Qabtl) bagaimona sehouryn
me n gubwkan mayd s audo any a.' I a

Dia berkata, "Seekor gagak mendaangi gagak lain yang telah

mati, lalu ia menguburnya dengan tanah. Melihat cara mengubur ihr,

Qabil merasa bodoh dan baru mengetahui apa yang harus dilakukan.'#e

[308f Firman Allah ralata, ,9 i E\ J,-#L-i; iFCi z i$ S]i;66$it*AttiJi6u
e'llt ,i6i l4 fr14 "Oteh koena itu ltomi tetapkmt (nau

*;q.$Al46,ihi O;6 5,F ;4Wi !.(._

Irufun) bagi bani Israil, bahwa barangsiap y(mg membwr.h seor(mg

manusia, bulw, koena or(mg itu (nemburuh) orang lain, atau buko,
koena membua kcnuakan dimuka bwni, maka seakan-aksn dia telah

memburruh morrusio sehruhnya. Dan barongsiap yang nerulihsa
kchidapan seorcmg mamtsia, maka seolah-olah dia telah menclihua
kchidupan mmrus ia semuoryla.' a 5 o

s7 Diriwaydlcan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Baltot 'An Tohvit Ayi At eu'or
(ld._ l-0, h. 205) dengan sanad yang telah disebutkan padra auo no. 204.

1Qs. I Maa'idah (5): 31.
*e Diriwayatkan orci etn-thaUari dalam Jani'Al Baltan 'An Tatcwit Ayi At W'@,

Cld. 10, h.226) deirgan sou&nyq dia berk&: Al Mutsanna menceritakm kepadatcq
dia berkata: AMullah bin Shdih menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kernudian disebutkan asa.mi.
a Dinyatalran oleh Ibnu Ifttsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. 3, h. 84).
a Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
[ld. 2, h. 276) dan menghubungkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hating, dari
Ibnu Abbas.t* qs. Al Maa'idah (5): 32.
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Dia berkat4 "Dan barangsiapa yang memelilura kehidupan

seor(mg monnsia, naka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan

mamtsia semutmya, maksudnya adalah, memelihara kehidupan adalah

dengan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, hal itu sama

dengan telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Berarti, orang

yang mengharamkan untuk membunuh seseorang kecuali dengan hak,

berarti telah memelihara kehidupan semua manusia."E5l

[30ef Firnran Allah ra,ata, $ aff_; rl$j fr itir-G a51 v*frL
3i * Jt ;&35 ;,++5 '€n 5 Y44 5 rd6- 61 $3 e;*i
e:Ji <-e |d- "Serungguluya pembalasan terhadap orang-orang

yang memerotgi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kcrusakan di muka

bumi, hanyalah mereka dibuuh atau disalib, atau diptong tangan dan

kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat

kediamawtya).'852

Dia berkata, "Barangsiapa menghunus pedang atas nama8s3 Islam

dan merusak jalan, baik dia menang maupun kalatr dalam perbuatannya

itu, mal<a pemimpin kaum muslim mempunyai pilihan: membunuhnya,

menyalibnya" atau memotong tangan dan kakinya."

Ibnu Abbas berkata, "Atau dia diasingkan dari negara tersebut

hingga keluar dari negeri Islam dan masuk ke dalam negeri perang

(daarul h&b). Jika dia bertobat sebelum diberi hukuman, maka

t" Diriwa5dkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an
(rld. 10, h. 235) dengat sanad yang telah disebutkan pada atsu sebelumnya
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 86) dan
menghubungkannya kepada Ali bin Abu Thalhah.
.! Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi Sywh Shahih Al
Bukhqi (ild. 8, h. I 19) dengan lafaztr: Barangsiapa mengharamkan membunuh kecuali
dengan hak, b€rarti telah memelihara kehidupan seluruh manusia." Ibnu Hajar berkatq
'Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dengan jalur dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.tt'Qr.Al lv[aa'idah (5): 33.

853 rrolar" Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an, disebutkan dengan lafazh {rr.

Demikian penutran Asy-Syaukani.
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ketatruilah oleh kalian batrwa Allah Matra Memberi Ampunan dan Maha

Pengasih."8il

13101. Firman Attah T:':1", - \L'oJ#_ i---rr', .+3. b '4$ '$r*_

V;i:6l|;i i o(s i:3ii (rn ;rJ ,Mereka mengubah perkataan-

perkataan (Iawat) dmi tempat-tempafirya. mereka mengatakmr, ,Jika

diberikan ini (yottg sudah di robah-robah oleh mereka) kcryda kamu,

ts Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasitrh wa Al Mansukh (h.
126 dan 127) dengan sanad-nya, dia berlrata: Bal<r bin sahl menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin
shalih memberitahukan kepada karni dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas....
Kemudian disebutkan atsar ini.

Ibnu Jarir Ath-Thabari juga meriwayatkannya dalan Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi
Al Qur'an (ild. 10, h. 243) dengan sonad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah me'nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, dengan lafaztr: Dulu,
antara kaum ahli kitab dengan Nabi sAw, terdapat perjanjian. Mereka lalu menyalahi
perjanjian tersebut dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah memberikan
pilihan kepada Rasul-Nyq membunuh mereka atau memotong tangan dan kaki mereka
(afas penentangan itu).
* Dinyatalcan juga oleh Ibnu Katsir dalamTafsir AI Qttr'an At Azhin (11d.3, h. 88).
* Dinptakan oleh Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (11d. 2, h. 37'). As-suyrrhi
dalam Ad-Dur Al Man*ar fi At-Tafsir bi Al Ma,tsw (ild. 2, h. Z7S) dengan sedikit
perMaan dalam lafazhnya
* Ath-Thabari juga meriwayatkannya dalaln tafsimya (ild. 10, h.263) dengaa sanad
yang sama seperti yang disebutkan sebelumny4 dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
'tsarangBiapa menghunus pedang atas nama Islam dan menakut-nakuti jalanaru
kemudian dia menang dan kalah dalam perbuatannya itu, maka pemimpin kaum muslim
mempunyai pilihan, membunuhnya" menyalibnyq atau memotong tangan dan kakinya"
Selain itu, dengan sanadyang sama (ld. 10, h. 268) dia menyebutkan, "Atau dibuang
hingga keluar dari negara Islam ke dalam negara perang (do al fuwb)..* Dalam riwayat lain, dengan sanadyatgsama (ld. lo,h.z7g) disebutkan bahwa Ibnu
Abbas berkara 'Dulu terdapat perjanjian antara sebuah kaum dengan Nabi SAW.
Kemudian mereka melanggar perjanjian tersebu! merampok di jalanan dan berbuat
kerusakan di muka bumi. Allatr pun memberikan pilihan kepada Nabi sAw terhadap
merek4 membunuh mereka" menyalib mereka, atau memotong kaki dan tangan merekq
kecuali bagi orang yang bertobat sebelum hukuman itu dilaksanakan, maka tobahya
diterima."

'3' Demikian juga yang dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-
Tafsir bi Al Ma'tsur (jtd.2,h.279. Dalarn Isyd As-sari li syarh Al Bukhari (ild. 7, h.
103) Al Qasthalani berkata, "Atau pemimpin diberikan keleluasaan untuk memilih
hukuman bagi mereka" Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan jalur yang berasal
dad Ali bin Abu Thdhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.
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Maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini Maka hati-

hatilah'.'E55

Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi. Salah seorang

perempuan di antara mereka ada yang berzina, padahal Allah telah

memutuskan dalam Taurat bahwa hukuman zina adalah rajam. Mereka

tidak mau merajamnya856 dan berkata, 'Pergilah kalian menemui

Muhammad, barangkali dia mempunyai rukluahh sehingga kalian bisa

mengambilnya'. Mereka pun mendatangi Muhammad, lalu berkata,

'Wahai Abu Qasim, seorang perempuan di antara kami telah berzina,

bagaimana menurutrnu?' Nabi SAW pun bersabda pada mereka,

'Bagaimana huhtman yang diberikan Allah bagi orang yang berzino?'

Mereka menjawab, 'Lupnkan saja yang di Taurat. Hulatman apa yang

ada padama?'Nabi SAW bersabda, 'Datangkan seseorang di antara

lralian yang paling mengerti tentang Taurat yang diturunkan kepada

Musa! Demi Dzat yang telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan

pengihhrya, serta demi Dzat yang membelah laut untuk menyelamatkan

lralian dan menenggelamlan Fir'aun, maukah kalian memberitahuht

tentang lrepttusan Allah di dalam Taurat mengenai orang yang berzina?'

Mereka menjawab, 'Allah menghukum dengan rajam'. Rasulullah SAW

Lalu memerintahkan untuk merajamnya, maka perempuan itu pun

dirajam."857

ttt qs. Al Maa'idatr (5): 4l
"6 Maksudnyq mereka tidak mau merajam dan membunuh perempuan tersebut.
85'Diriwayatkan Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an (11d.

10, h. 315) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas '... Kemudian
disebutkan atsarini.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur
(lld. 2, h. 282) dan menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ath-Thabrani, serta lbnu
Mardawaih, dari lbnu Abbas.
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[311f Firman Allah ra,ala, w ;l a'i a# Lil' ,i3i3.^1 # #3
"Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, malm sekali-l@li

kamu tidak akan mampu menolak sesuatu ptn (yang datang) daripada

Allah.'8s8

Dia berkata, "Barangsiapa dikehendaki sesat oleh Allah, maka

sekali-kali dia tidak akan mampu menolak apa pun dari Allah."sse

[312] Firman Allah ra'ota, ;tl '& Q. t;flll $tA 6;K?- lsj
"Dan bagaimanakah mereka menganglatmu menjadi hakim mereka,

padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hulatm

Allah."860

Dia berkata, *Maksudnya adalah batasan-batasan Allah. Allah

memberitahukan hukum-hukum-Nya di dalam Taurat."86l

[313f Firman Allah ra'ata, 'oitAi'i ,AJ* 6l di-L, :<1 i ;S
"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan

Allah, malra mereka itu adalah orang-orang yang kafir. "862

tst qs. Al Maa'idatr (5): 41.
85e Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarr. Al I'tiqaa Ala Madzhab As-Salaf Ahlus-

Sunnahwal Jamaah (h. 7l) dengan sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Ath-
Thara'ifi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami
dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsoittt.
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ai Uum Al Qur'an Qld.z, h. 12)
engan perbedaan lafazh, 'kesesatan' diganti dengan 'ujian'.t* 

Qs. Al Maa'idatr (5): a3.
86r Diriwayatkan Ath-Thabari dalam Jami' At Bryan 'An Takwil Ayi Al Qur'an (11d.

10, h. 337) dengan suad-nya, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami, dia berkata: Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas.... Kemudian disebutkan a*ar ini,

"'qs. Al Maa'idatr (5): aa.
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Dia berkata,'Barangsiapa menentang apa yang diturunkan Allah,

berarti dia adalatr kafir. Barangsiapa mengakui hulcum Allah namun tidak

berhukum dengannya, berarti dia adalatr zalim dan fasik.'863

t3141 Firman Allah Ta'ala, -< {ii't ,;iI\ "fi)i"n 
-A #W

'S;tG'cGt6 d\-tgti.it$i 4.Slii.r,V! GiY, i5r, "Dan

Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Tawat) balm,asanya

jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata fungan mata, hidung dengan hidung,

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, don luka luka(pn) ada qishas-

nya. Boangsiapa yong melepaskan (hak qislns(ryn), maka melepaskan

hak itu (menjodi) penebus dosa baginya.'ae

Dia berkata" "Lalu mengapa mereka mempertentangkan; mereka

membunuh dua jiwa lalu ditebus dengan satu jiwa dan membutakan dua

mata, ditebus dengan satu mata."865

e3 Diriwayalkan Afr-Thabari dalan Jani' Al Balw 'An Takwil Ayi Al Qur'an $ld.
10, h. 357) dengan solod.ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: AMullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhab dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsotni-
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'u Al Azhizr (ild. 3, h. I I l).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mortsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

Qld. 2, h. 286) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam FathAl Qadir (ld. 2, h. 95).* qs. Al Maa'idah (5): a5.

865 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayot 'An Tafuil Ayi Al fur'an
(ld. 10, h.360 dan 361) dengan sanadyangtelah disebutkan sebelumnya.

* Tarnbahan di dalam dua tanda kurung pada atsu no. 316 merupakan riwayat Al
Baihaqi. Dia meriwayatlcan arsr tersebut dalarn As-Sunan Al Kubra (ild. 8, h. 64)

dengan sanad-ry4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan

kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id
menceritalcan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Muawiyatr bin Shdih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.... Kemudian
disebutkan arsc ini.
t Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dengan adanya tambahan ini dalam Tafsir Al Qar'an Al
Azhin Qld.3, h. ll4). Ibnu Katsir berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim."
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[3f5] Dia berkata, "Dalam Taurat yang diturunkan Allah pada Musa,

Allah tidak membuat hukuman seperti membunuh, dihukun bunuh, atau

ketentuan tentang luka, atau gigi, atau mata, atau hidung. Akan tetapi,
hukuman yang berlaku bagi mereka adalah qishas atau amlnrnan.'iltr

pf6l Dia berkata, "Membunuh jiwa dihukum dengan jiwa; membutakan

mata (dihukum) dengan dibutakan; menghilangkan hidrmg (dihukum)
dengan dipotong hidungnya; merontokkan glgl, (dihukum) dengan

dirontokkan grgrnya; mengakibatkan luka (dihukum) dengan luka (yang

sesuai). (Ini sama dengan hukuman yang berlaku pada kaum muslim,
baik laki-laki maupun perempuan, apabila dilakukan dengan sengaja,

baik untukjiwa maupun selain jiwa)."857

t3r4 Firman Allah ra,ala, '^ r;L4 'i, + -133 ;3
"Boangsiapa yang melepaskan (hak qishas)rya, maka nelepskan tak
itu (runjadi) pettebus dosa baginya.'8n

Dia berkata, "Penebus dosa bagi orang yang diberi sedekatr

(orang yang berhak mendapat qishas)."8o

Dalam riwayat lain disebutkan batrwa dia ber*at4 .Barangsiapa

memaafl<an dan melepaskan hak qishas-nya, maka inr menjadi penebus

dosa bagi orang yang seharusnya di-qishas, serta me,njadi pahala bagi

orang yang mempunyai hak qishas."i7o

u lbtd.*'Ibid

1q".Al Maa'idah (s): a5.
@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Baltot ,An Tahwil Ai Al eur.an

0ld. 10, h. 367) dengan sanad-nya, dia berkata: Abdullah bin shalih menceritakan
kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,
dari Ibnu Abbas .... Kernudian disebutkan atsar lrrri.

tro ninyalakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin Old.3, h. l 15) dan
menghubungkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[318f Firman Allah ra'ato, i ]-66.6.6j:i;iiU:.;SX $$filt
,4; 11# vtii "Dan Komi telah tuntnkan kepadamu Al Qur'an
dengan membmva kebenman, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu

kitab-kitab (yang diturunlran sebelumnya) dan botu ujianterhadap kitab-

kitab yang lain itu.'371

Dia berkata, "Ayat Cr*Jt artinya: Yang membenarkan/yang

dapat dipercaya."

Dia juga berkata, "Al Qur'an adalah pembenar kitab-kitab

sebelumnya."872

[319t Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas berkata, "Ayat, ,5; 11#
bisa juga berarti saksi."873

[320f Firman Allah ra'ato, "x;t 'i5 -q ;6. r?-;Itl "Maka

pufislranlah prkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. "814

"' qs. Al Maa'idatr (5): a8.
82 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

$ld. 10, h. 367) dengan sanad yang telatr disebutkan dalan atso sebelumnya.
.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash'Shlfut (h. 84) dengan sanad'

nya" dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan

Ahmad bin Muhammad Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.... Kemudian

disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. I l9).
* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Slahih Al
Bulrhari (ild. 8, h. 119) dan oleh Al Qasthalani dalam Isyad As-Ssi li Syuh Shahih Al
Bukhari fild. 7, h. 100) dari Ibnu Abu Hatim dengan jalur yang berasal dari Ali bin Abu
Thalhatr, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi Wum Al Qur'an fild. 2, h. 12) dan Ad'
Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur ()ld. 2, h. 289) serta menghubungkannya
kepada lbnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir Q[d.2,h.49).

8R Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Tala+il Ayi Al Qur'an
Cld. 10, h.377) dengan sanadyangtelah disebutkan dalunatsat no.317.

t" qs. Al Maa'idatr (5): aE.
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Dia bertotq "Dengan batasan-batasan dari Allah. Dutiotgoiah
kanu mengihtti lawa ,qsu nereka dengon meningalkot bbetwor
yang telah daory b@ru'-es

[321f Firman Allah Ta'ala,'q44'^;efuW $) -tm* tiaptiq
wnat di antoo korw trfuiri beritw, attron dan iator lwtg terotg.'&6

Dia berlcata, *Jalan (afitran) dan contoh.'ff

[322f Firman Allah Ta'ata, # ryl {;3i; i'$ W{ W('"-$i W-

A XS # lA ii b3. '&i "Hai oransororg ltotg bertunor,

jangonlah lca nu nungonbil or(mger@tg Yalrudi dor Nasrofi meniadi

pemimpin-pemimpin(nu); sebagior mereka adalah pemimpin bagi

sebagior ywtg lain fuorysiry di ottara kmru Dcngotbil nureka

nenjdi pemimpu+ ,rrako sesurggulmy orang ita tqnuruk gobngot

mereia.'fr

* Olriunyfu AtbThebui i&iln Joni' Al tutm 'Aa falrlil Ayi ll Qu'or (1ld-

10, h. 383) dagm sotd scpcrti ymg Elah discbutkan dalm arc no. 317.
S Dinyekm As.Suyuti l&rlm A*Du Al lilortsu fi Ar-Tdsb bi lI Ma'sw ftd. 2.

h. DO), nmun dia tidak mcayabrtu ayd )tang ada di dalm drta hdr hrtm& Di8
mcnghubrmglm aso ioi k@a Ibnu Juir, Ibnu Al Muo&h, dm Ibnu Atu l{dim, dri
Ibmu Abbas.o 

e". .lt Irraa'idah (5):4s.
m Oiriwaydan olch AtbThabui daln Joni' Al fuW, 'An Tabil Ayi Al Qu'or

(ld. 10, h. 3tt) dcogm sdng dia bcrlm Al Mutsanna mcaceritakm tceaaenf
dia ber*e: Abdullah bh shrlih mcoccritakan kepada lrami, dia bcrlc&: Muawiyah bin
Shalih mcncaitakm kcpsdeh dd Ali bin Abu Thdhah, dri Ibnu Abbas.... Kcmudim
discbutm arr@ itri.
+ Dinydakan olch As-Suyrnhi dalala A&Drr Al Marrtsw fr At-T$tb bi Al luta'tsu
Cld.2, h. 290) dan dia rncogttfttnglmnF kcpada Abd bin Httmai4 Sa'fri bin tvtmshur,

Al Firyabi, Ibmu Jrir,Ibnu Al Mtmdzir,Ibnu Abu Hdim, Abu AsfSyaild, scrta Ibnu
IAmdalyaih, &ri bmyakjahr, dai Ibnu Abbas.
6 Dinydakan puta dalm il ltC@rfi Ulu,r, Al Qw'ot 0H. a h. 12) dri Ali bin Abu
Thalhab d.ri Ibou Abbas.

- qs. at uaa'idah (5): 51.
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Dia bcrkata, "Ini dalam masalah penyembelihan. Barangsiapa

masuk ke dalam aturan suatu lcaurn, berarti termasuk bagian dari

mereka.'fr9

[323f Firman Allah Ta'ala, 'jlf &3;t,4t*&'&'g-;W;'u-5i$-
fiP;'#-r$, "Hai orang-orangyang berbnan, brangsiapa di antara

kamu yang mwtad doi agamanya, moka kclak Allah akan

mendatangkan $ntu kawn yang Allah mencintai nereka dan mereka pwt

mmcintai-Ir$n.'ato

Dia berkata, "Ancannan dari Allah terhadap orang yang murtad di

antara kalian adalah mengganti mereka (yang tidak murtad) dengan

kebaikan."ttl

[324f Firman Altatr Ta'ala, 'u-]fi| :E ,,2\ 'qr|!i :t i'j "Yang

bersikap lemah lembut terhadap orang yang mulonin, yang bersikap

kcras terhadap or(mg-orong Lfir.'n"
Dia berkata, "Maksud ayat, dilq maknanya: Ar-ruhamaa'

(dengan lemah lembut)."tt

B Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan Jami' Al Bayot 'An Tabtit Ayi At Qur'an
fild. 10, h. 401) dengan sanad xbagaimana disebutkan dalam dso sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dw Al Mo*w fi Ar-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 2, h. 291) dan dihubmgkan kepada Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas.
t Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath AI Qadir (Jld.2,h. 52) dan dihubungkan
kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.* qs. Al Maa'idah (0: 5a.tt' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jod' Al Bayan 'An Taknil Ayi Al Qur'an
(ld. 10, h. 419) dengan sanod sebagumana yang disebutkan dalam atsor no.32l.* qs. Al Maa'idah (5): 5a.tt' Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al BaWn 'An Takwil Ayi Al Qar'an
fld. 10, h. 422) dcngu sotad-nyq dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atssrni.
a Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqanfi Uum Al Qr'u (ild. 2, h. 12) dari Ali
dan Ibnu Abbas.
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[325f Firman AIIah Ta,ata, Wfirjfr /"t;;;,A 
F4;i3L 

,,&stotsulmln

penolong kanu lrutnlah Allah, Ranrl-Irlya, dor ororyororg lturg
berimot."Su

Dia berkata, "Sesrmgguhnya barangsiapa berima& maka Allat,
Rasul, dan orang-orang beriman menjadi penolongnya"ts

[326f FirmanAllahTa,ata,#3'],{,);;e3V€iV<,e::Ji,i$_{5
i;i7- $( Y 34 'S;ai "Mirgoln or(mger@rg alim nereka,
pe ndeta-pnde t a mereka tidok me I arang mereka nengrcopkon prkaaot
bohong dan memakantyang luram? Sesungguhnya anat bwuk aW yang
telah merelca kcrjakon 'rn"E86

Dia berkata, 'Maksudnya adalatr orang-orang alim di antara

mereka. Betapa buruk kelakuan mereka (yakni membiarkan har

tersebut)."887

[32fl Firman Allah ra,ata, S.iJt ql;4;;rfi $rkS, Sr-,,;tt 46;
'iS 3S U- g$;i ltl$ "Orang-orang Yatudi berkda, 'Totgot Allat,
terbelenggu'. Sebenonln tangan merekalah ymg dibelenggu don
merekalah yang dilalout disebabkan aw yang telah merela kaakon itu.
(Tidak demikian), tetapi kc&ta-dw tong@t Allah terbttka; Dia
mena/kahkan se bagaimana Dia kchendaki.' EtE

Dia berkata, '?erkataan itu tidak dimaksudkan bahwa tangan

Allah terikat, akan tetapi mereka berkata, 'Allah pelit dan menahan apa

]* qs. et Maa'idah (5): 55.

_., ,'E5 Diriwayatkan olei Atr-Thabari dalan Jami, Al Bayur ,An Tat,il Ayi Al et.ot
o'ti:!'al'. 

l?',)fq5il iffi* vang disebutkan datam otso sgberrrmnva-

.-, ,tt'Diriwayatkan olei Ath-Thabari dalan Jami' Al Baya 'An Tatwil Ayi Al eur'an
fild. 10, h. 450) dengan soud seperti yang disebutkan dalam aso ao.324.
'!' Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalarn Tafsir Al ear'm Al Azhim (ild. 3, h. 136) dan

{rlubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas. Tambahan yanc ada di
dalam dua tanda kurung b€rasal darinyatt' qs. Al Maa'idah-(5): 64.
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yang ada di sisi-Nya'. Allah benar-benar Matra Suci dari perkataan

mereka."889

'iil'm xw:l:u"x -E'#' E*: H', y,ffi
"Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (huhm) Taurat
'dan Injil dan (Al Qur'an) yang diturunlan kepada mereka dari

Tuhannya, niscaya merelca akan mendapat makanan dori atas dan dari

bawah lraki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.

Dan alanglah burulmya apa yang dikcrjakan oleh kebanyakan

merelca."SN

Dia berkata, "Maksudnya adalah, Dia pasti akan mengutus langit

untuk mereka sederas-derasnya. Dan dari bav,ah kaki mereka,

maksudnya adalah, bumi akan mengeluarkan kenikmatan-

kenikmatannya."8el

88e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. 10, h.452) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menccritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
discbutkan atsorrni.
.3. Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'ot Al Azhim (ild. 3, h. 138) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, namun ada sedikit perbedaan

dalam lafadmya
{. Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(:ld. 2, h. 296) dan dihubungkan kepada lbnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
* Disebutkan dalarn Al Itqan fi Uum Al Qur'an fild. 2, h. 12) dengan lafaztr: Maksud
mereka adalah, Allah pelit menahan apa yang ada di sisi-Nya. Matra Suci Allatr dari hal
itu. tt qs. Al Maa'idatr (5): 66.

8er Diriwayatkan oleh Ath-Ttrabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
fild. I 0, h. 463) dengan sanad seperti yang disebutkan dalam ats ar sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhin $ld'.3, h. 140), namun
pada bagian akhirnya dia menyebutkan dengan lafazh: Dari bumi keluar kenikmatan-
kenikmatannya
€. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi AtTafsir bi Al Ma'tsur

Qld. 2, h. 297) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
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[32ef Firman A I lah ra'ata, 6 {;i i 
"$ S n 4tJitU "& 3;ii W-

'66, aT,'Hai Rosul, sonpikoilah op Wry ditwu*n kepdom.
doi Tulrewta. Dor jika tidok knnu kcdakm (ap yorg diprintahkmr

itu, beroti) tren tifuk nenlmtpikot onotd-Iil1n-'M

Dia berkara, 'Maksrdqra adalalL apabila ada ayat yang

diturunkan Tuhanmu kepadamu yang kamu simpan, berarti kamu tidak

menyampaikan risalah-Ku. #

t3.30f Firman Auah ra'ata, t#, Aj n"A$jA p{, i{6'+13
?;{3 "Dmi hrtomtu akor ncninbah kc&rhakaon dot kckafirut

keWdo kcbanyakan dui mereka-'8%

Dia berkata, "Apn yotg dtnrwkon Allah kcpadanru, maksudnya

adalalr Al Furqan. it$ii ,.fri e jV i6 'Maka jongoilah komu

bersedih hati terhodap orumgenmg yang kofir l'fz', maksudnya adalatr,

oleh karena itu, janganlul, 6"r="61r.rr8es

[331f Firman Allah ra'ata, b4 {9 ik#1g-j;b1i11 t-$i 6)
5tar3-lj,uUSi;;qdft7_; ;S 6^/.t 

"$r1, 
"retah ditahoti

orang-or(mg kafir dui bmi Israil dengor lisant Daud dan Isa putra

* Dinyatakan oleh Asy-Syarkani dalan Fath Al Qae (1d.2, h. 59) dil dihuhmgkm
kepada Ali bin Abu Thalhah, dai Ibnu Atfias.t'qs. Al Maa'idah (5):67.

tts Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qt'ot
[ld. 10, h. ,168) dengan solrrd,ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menoeritakan kepada kami, dia b€rkata Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu ThalhalL dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atss ini.
* Dinydalon oleh Ibnu Katsir dalm Tafsir Al Qu'a Al Azhiz fild. 3, h. 143), namun
dia menyebutkan lafaz:h'tisalahNya" sebagai ganti lafazh'tisalah-Ku".
* Dinyatakan oleh Asy-Syaukani daln Fdh Al Qadir (tld. 2, h. 60).t* qs. Al Maa'idah (5):68.

M Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalalorr Jani' At BaWt 'An TaLttit Ayi Al Qw'or
(ld. 10, h.476) dengan soudsrytiyugdisebutkan padraatsar, sebelumnya.
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Mryon. Yory demiHan itu, disebabkan mereka &rlralu dan selalu

melonpoui bdas.'ffi

Dia berkata, *Mereka dilalnat di &lam kitab Injil melalui lisan

Isa bin Maryam, dan dilaknat di dalam kiab Zabrn melalui lisan

Daud.'tr

t3321 Firman Allah Ta'ala, ',Hi tf,:t: 'u_fi.i},5C egi'fi| it34'i
ct\c o-51 Vrt 'u,ii 1',; .#Ji o'-*ii;Tgii O-ifi;
i,;4?;5- { ;51; fi;:; <4#- ;i:, '& 6fs V'.;

"Sesutgguhrqta kamu dapati orang-orang yang paling keras

prmusuhawrya terludap or(mg-orang yang berimon ialah orong-orang

Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kanu dapati yang

Wling dekat prsalabatannya fungon orang-orang yang beriman ialah

or(mg-orang yang berkata, 'Sesunggultnya kami ini orang Nasrani'.

Yang demikian itu disebabkan lcoeno di antma mereka itu (orang-orang

Nasrani) terdapt pndeta-pndeto dan rahib-rahib, (iuSa) korena

se sngulryn mcreka tidolc meryombongkan diri.' aN

Dia berkata, "Saat di Makkah, Rasulullah SAW

mengkhawatirkan para sahabatnya akan mendapat perlakuan buruk dari

orang-orang musyrik, maka beliau mengutus Ja'far bin Abu Thalib, Ibnu

Mas'ud, dan Utsman bin Ma&'un unnrk berangkat bersama rombongan

sahabat beliau yang lain menemui Najasyi, Raja Habasyatr. Mendengar

kabar tersebut orang-orang musyrik mengutus rombongan yang dipimpin

oleh Amr bin Ash. Mereka datang lebih dulu menemui Najasyi daripada

t* qs. Al Maa'idah (5): 78.
t'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tah+il Ayi Al Qur'an

Cld. 10, h. 489) dengan sutad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas ....
Kemudian disebutkan atso irii.
* Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir Q1d.2,h.66) dan dihubungkan
kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.t* qs. Al Maa'idah (5): 82.
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romhngan satrabat Nabi SAW. Kepada Najasyi" mereka be*afa
'Seorang lelaki bodoh di antara kami mengaku sebagai nabi. Dia

mengirim rombongan ke sini rmfirk merusak kaum fuda. Oleh karena itu,

kami hendak memberitatrukan hal ini kepada Anda'. Najasyi menjawab,

'Apabila mereka sudah datang, aku akan mendeirgarpenjelasan merelca!'

Lalu datanglah rombongan sahabat Rasulullah SAW. Mereka

langsung menuju pintu Najasyr.B Mereka bedrata, 'Berikanlah izin

untuk para kekasih Allah'. Najasyi berkat4 'Berikan izin kepada mereka

Selamat datang para kekasih Allah!' Ketika masuh mereka me,ngucapkan

salam. Salah seorang dari rombongan kaum musyrik prur berkata,

'Tidakkah engkau lihafm wahai raja, kami benar! (Sezungguhnya)st

mereka tidak memberi penghormatan dengan cara seperti yang engkau

lakukan!' Najasyi lalu bertanya kepada rombongan 6uslimin, 'Kenapa

kalian tidak memberi penghormatan dengan cara seperti yang

kulakukan?' Mereka menjawab, 'IGmi me,lnberi pe,nghormatan dengan

cara penduduk surga dan para malaikat'. Najasyi lalu berkata kepada

mereka, 'Apa yang dikatakan oleh sahabat kalian (tUunammaa) mengenai

Isa dan ibunya?' Mereka menjawab, 'Beliau nrengatakan bahwa Isa

adalatr hamba Allah (dan Rasul-Nya),m kalimc Allab dan Ruh-Nya,

yang ditempatkan pada Maryam'. Adaprm mengenai Maryram, beliau

mengatakan bahwa ia adalatr perawan (sucr)m3 yang hidup membujang'.

'e Oalam Asysyrt'arr, milik At Aji{ dis€budsn: mcrc.r pm mendrqngi pinhr.
Dalarn Ad- Dw Al Mantsw fi At-TdEir bi Al Ma'rsrr disebrfu : Mcrrc&a pun menuju

pintu.... ,* Dalam Ad-Dur AI Mantswfr At-Tgsir bi Al Ma'tsudircbren deogro lafad: |ii sr Tambahan di datam tanda hrug ada dalm fuib Asy-S1wi'ah.m Tambahan di dalam tanda hmng adra,dalam A&Drr i Wrt"rotr At-Tafsir bi Al
Ma'lsu.

w lbtd
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Najasyi lalu mengambil sebuah tongkat di tanah, dan berkata,

'sahabat kalian tidak mengatakan hal yang berlebihry dari tongkat ini

mengenai Isa dan Ibunya!' Mendengar perkataan Najasyi, orang-orang

musyrik itu seketika menjadi geram, raut muka mereka berubatr.eos

Najasyi kemudian bertanya kepada rombongan kaum muslim, 'Apa

kalian mengetahuieffi sesuatu di antara apa yang diturunkan kepada

kalian?' Mereka menjawab, 'Ya!' Najasyi berkata, 'Bacakanlah...'.

Mereka pun membacanya. Pada waktu ifu, di sana$7 ada orang-orang

alim, rahib-rahib, dan orang-orang Nasrani. Mereka pun mengetahui apa

yang dibaca oleh rombongan muslimin. Air mata pun meleleh dari mata

mereka karena mengetahui kebenaran.

Dalam hal ini, Allah SWT berfirm an, d4=,yli- ;ir",L 6ji
)fii StJj'ci;4t:\ji,riH5-{ ;5i; il;:l 'yang demikian

itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani)

terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) ksrena sesungguhnya

mereka tidak menymbongkan diri. Dan apabila merekn mendengarkan

il Dalam lOrsfrart'aft disebutkan: di atas.

't Dalarr Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tofsir bi At Ma'tsar disebutkan: raut muka
mereka pada Najasyi berubah.* Dalarn Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur disebutkan: kalian membaca

- Dalam Ad-Dur Al Mantsur fi i-fafsir bi Al Malsur, disebutkan: Di sekitar
Najasl ada orang-orang alim, ratrib-ratrib, dan orang-orang Nasrani. Ketika rombongan
muslim membaca ayat sekelompok orang alim dan ratrib pun menangis....st Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An filwtt,lyi Al Qur'an
$ld. 10, h. 499 dan 500) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadalru, dia berlcata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Al Ajiri dalam AsySyoi'ah Qr. 449) dengan sanad.nya, dia
berkata: Abu Bakar Amr bin Sa'id Al Qarattrisi menceritakan kepada kami, dia berkata:
Ahmad bin Manshur Ar-Rammadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan
kepadaku dari AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ni.
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t3331 Firman Allah Ta'ata, '*#i'{6V 6t;tZJ 6}fi "serqta

berkata, 'Yo Tuhan kami, kami telah beriman, maka cotatlah knni
bersama orang-orang yang menJadi saksi (atas lcebenaran Al Qur'an dan

kcnabimt Mulrorrrnad SAY)'. "eoe

Dia berkata, "Orang-orang yang menjadi saksi, maksudnya

adalatr Muhammad SAW dan umatnya."elo

[334f Firman Allah ra,atg '# xi'i-lu 4v*{ tjirl,'"jiru_
AZif :?) { ':tl (lyl-i:J {; "Hai orang-orans yang beriman,

janganlah kamu haramkan apa-apa yang baikyang telah Allah halalkan

bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah
tidak nenyukai orang-orang yang melampui batas.'orr

Dia berkata, "Mereka adalah sekelompok sahabat Nabi SAW.

Mereka berkata, 'Kami memutus masa lalu karni, meninggalkan

kenikmatan dunia dan berjalan di bumi sebagaimana para rahib'. Hal itu
lalu terdengar oleh Nabi SAW, maka beliau memanggil mereka. Ketika

beliau mengonfirmasikan hal itu kepada mereka, mereka pun

mengiyakannya. Rasulullatr SAW lalu bersabda kepada mereka, 'Ako,

tetapi, aku berpnsa dan makan, aku slwlat dan ti&r, aku pn menikahi

perempuon Bwangsiapa mengambil Swtnohh4 beroti masuk dalant

kelompokht. Bwangsiapa tidak mengambil Swmahku, berarti bukan

t ermast* ke I o mpo kku' .' e 12

" Qt.ru Maa'idah (5): 83.
ero rririwqratkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayot 'An Tatlwit Ayi Al Qw'ot

(ld. 10, h. 509) dengan dia berkata: Al Mutsrnna me,nceritakan kepadakq
dia berkafia: Abdullah bin Shalih menceritalon kepada kani, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atso ini.

"t qs. Al Maa'idah (5): 87.
er2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Balan 'An Tadwit Ayi Al Qur'ot

fld. 10, h. 5lE) dengaa sanad seperti yang disebutkan pada arso sebelumnya
+ Dinydakan oleh Ibnu Iktsir dalam Tafsir Al Qu'or Al Azhin (ild. 3, h. 160) demg*
lafazh: ayat ini turun berkenaan dengan sekclompok sahabd Nabi SAW. Kemudian
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[33fl FirmanAltahra'ata,A.4tgi-€.Ji'f,9rJ4fi\'nf iL.6Vnf iL.6{
'Srlii 'iS&bJi |-iL "Allah tidak menglruhm kamu disebabkm sumpah-

swnpahmu yang tidak dimaksud (mtuk bersumpah), tetapi Dia

menghuhtm kamu dis e b abkan sunph-wnpah yang kanu sengaj a.' er3

Dia berkata, "Ia adalatr orang yang bersumpah untuk melakukan

sesuatu yang membahayakan, lalu tidak jadi melakukannya. Dia melihat

hal yang lebih baik daripada sumpah itu. Oleh karena itu, Allah

memerintahkan untuk melanggar itu dan melakukan hal yang

baik."

Dalam suatu kesempatan Ibnu Abbas juga pernah berkata

mengenai ayat ini, "Sumpah yang tidak dimaksud adalatr termasuk

sumpahera yang bila dilanggar tidak menyebabkan hukuman. Akan tetapi,

barangsiapa bersumpatr menjauhi apa yang dihalalkan Allah dan tidak

berbuah pikiran serta tidak melanggar janjinya tersebut maka seperti

inilah yang menyebabkan hukuman."els

[335] Dalah riwayat lain dari Ali bin Abu Thalha]r, disebutkan, "Sumpah

yang tidak dimaksud a&latr yang tidak mengakibatkan hukuman.'er6

disebutkan atss ini. Dia menghubungkm dso mi kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari
Ibnu Abbas, serta bedot4 "Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim."

"'qs. Al Maa'idah (5): 89.

"t Dalam catatan kaki untuk Tafsir (11d. 10, h. 528), Syarf:h Syakir berkata, '?ada
cctakan tertulis e.Ar |!iir!. eenutis naskah juga telah menulisnya gl.otl namun dia

kemudian mengrrbla,hnyi dengan pulpen dan menuliskan Orijr sehidgga jadi tidak

rapi."
et5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalm Jqni' Al Balnn 'An Tahwil Ayi Al Qar'on

Cld. 10, h. 52E) dengan sanad-ny4 dia bert&: Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullatt bin Shalih memceritakan kcpada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritahan kepadaku dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.

"u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tabryil Ayi AI Qar'an
(ld. I 0, h. 527) dengan sanad yang berbeda dia berkata: Yunus menceritakan kepadaku,
dia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih
mengabarkan kcpada lomi dari Yahya bin Sa'id dan Ali bin Abu Thalhah, mereka
berdua berkata: Kemudian disebutlon asar ini.
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[336f Firman Allah Ta'ata,Fsn feq;bg6- #t "Tetapi Dia

menglnthan lamu disebabkan swtph-sunph yory lca nu sengai a.' o t 7

Dia berlcatq "Sumpah ihr adalah kesabaran dusta. Seseorang

b€rsuilrpsh untuk berbuat zhalim atau merampol<, maka sumpah seperti

itu tidak da kafoa-nya kecuali dia meninggalkan kezhaliman tersebut

atau me,ngembalikan tnrtanya kepada pemiliknya Sebagaimana firman

Arrah ra'oto, A {n el| S 6{t i$ # n*-$ ;fi ,i1,'afi4irjtit
J:a:G ;fr; 4.#i{3 t3i! i;-F$ Y-{',-:t1'rir\4{', ,}.9i
L$ 'sesutgtrtnya orumgerang yory nerulw janj(nya dengan)

Allah dan swtpah-swnpah nereka dengon hogo lwtg sedikit, mereka itu

tidak nendap bagior (palnla) di akhird, fut AAah fidak akot

berlra*kaa dengan nereka don tidak ako, melihat lccpda mereka pada

Hoi Kianot don tidok (pla) alcan meryucifur nprelra. Bagi mereka

adzab yotg pe dih'.' (Qs. Aali'knraan l3l: TTfir

[ir3st Firman Allah ro,ata) 'o#v $ts h-'#a, -rfiicftix#
fi$I "Ilrako kafoa @ulango) storrph itl btat nemberi ,rrakat

A Sclrod ini tidak dischrkm ddm fds't lbtt ,bb, ttussoya dalam riwaya-
rirvayoya dri Ali bin Abu Thalhah. Jelas sdoli bahrarorrdini ada dalam kitab lain
*laim T$sir Ibru Abbas. tu d bi t r&q{smryai p.da Ali bin Abu Ttalhah, dan tidak
sampai pada Ibnu Abbas, setagrimoa sumbcr*rmber sctetumnya dan berilcutnya
Selain ihf sqpd lmrib€rasal dai Ibnu Wabab, dai Mtuwiyah bin Shalih, gadahal isno&
isrud ry, ada dalm kitab taAir mcrupatran dunyd dri Abdullah bin Shalib dari
MrEwiyah bin Shalih, dai AlibinAbuTtalhalq dai lbntrAbos.

"'Q".Al Mae'idah (5): 89.

"t Diriwaydlon olch Ath-Thabui daln Joni' At tup 'An Tohryil Ayi Al Qar'or
01d.4 h.450) dcngan sffinya, diaberte Al ffttsmamccritultu kcpadalcq dia
bcrtatL Abdullah bin Shalih mcnc€sitskil kcpa& kml Muswiyah bin Shalih
mcnccritakan k€padalo dad AIi, dri Ibnu Abbas. Kcmdim disebutkm atsq ini.
S Atsq ini juga t€rdapat ddm p€oaftiran a1d lain peda kitab Tdsir AtlvThaboi,
yakni $rah Al Baqarah ayd,225.
.3 S1laiffi Syaldr juga menaapkan bahwa hd itr Grrpakan satu bahasan. Dia
bcralasm bahwa Abu Ja'far merirvayatkm p€na8iran surah Al Maa'idah, namun tidak
menycbntkan otso lni. Dia lebih memilih mtuk melctakkannya sesuai dengan
Uatasmnya.
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sepuluh or(mg miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan

kc wda ke luar gantu. t Dte

Dia berkata, *Jika kamu mengenyangkan keluargamu maka

kenyangkanlatr orang-orang miskin. Jika tidalq maka berikanlah makanan

sebagaimana kamu memberi makan keluargamu."%0

t3391 Firman Allatr Ta'ala, ;fr|:S-t "Aton memberi pakaian keWda

mereka.'fr|

Dia berkata, '?akaian luar dalam yang lebar untuk setiap orang

miskin, atau berupa mantel."e22

t3401 Firman Allah Ta'ala, :,Ui -S ?# 41 # "Barangsia7m

tidak sanggup melahtknr yang demikian, maka kafarat-nya puosa

selama tiga hoi.'%

Dia berkata "Dia dipersilakan memilih antara tiga hal pertama

tersebut, dan jil<a dia tidak sanggup melaksanakan salah satu dari ketiga

hal yang pertama ihr, maka kafuat-nya adalah berpuasa tiga hari

berturut-turut."e4

"'qs. Al Maa'idah (5): 89.

'0 Diriwayatkan olch Att-Thabari dalam Jani' Al Balnn 'An Takvil Ayi Al Qur'an
(ld. 10, h. 541) dengan sond-nya, dia berkata: Al Mutsrnna menceritakan kepadaku,
dia berkara: AMullah bin Shalih menceritalcan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih meirceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebu&an arsar,ini.

'' qs. Al N,Iaa'idah (5): 89.
% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Baym 'An Tafuil Ayi Al Qur'an

(ld. 10, h. 547) dengn smod seperti yang disebutkan padr atso sebclumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fr At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(lld. 2, h. 313) dan dihubugkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
a Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Fath Al Qadir (lld.2,h. 73) dengan penisbatan
yang sama

% qs. Al Maa'idatr (5): 89.
% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

(ld. 10, h. 561) dengmsanad sebagaimanayang disebutkan dalamatswno. 338.
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[341f FirmanAltah ro'ata, #t'flt l*;lit.f((t fiGtfi(i-$i#-
'b;$ '|J[J :*f ;iflIi ,* ;; "Hai ororg-orans y(ms beriman,

sesungulmya Qrcmirum) khomer, berjudi, (berkorban Mtuk) berhala,

mengmdi rusib &ngm pnah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka

jauhilah perbtntorprbuotan itu ago
kcberwtttttgott.'%

Dia berkata "Ay"q 'rSiff *uLsudnya adalatr al qaadaft([panah]

yang mereka gunakan untuk mengundi nasib mereka dalam urusan-

urusan mereka pada masa jatriliyatr. Sedangkan a1at l6lit maksudnya

adalah berhala-berhala yang diberi persembahan hewan sembelihan)."e6

[342] Firman Allah Ta'ala, ;t$i y ;; #e "Adalah termasuk

perbuatan slatot.'e2?

Dia berkata "Dibenci.'e8

.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Ktbra, htab Al Inor (11d. 10,h.
60) dengan sonod-nya, dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq meirgabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Aft-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsmm bin Sa'id
meirceritakan k€pada ksmi, Abdullah bin Shalih menceritakan k€pada kami dari

Muawiyah bin Shdih, dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar,mi.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalan Ad-Dur Al Man*w fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 2, h. 313 dan 314) serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir dan Al Baihaqi, dari Ibnu

Abbas.
ot qs. Al Maa'idah (5): 90.* Dirin ayatkan oteh Al Buffiari dalam Al Jami' Ash-Slwhirr, kitab Tafsir Qld.7,h.

196) dan dihubungkan kepada Ibnu Abbas.
.E Dalanr lrsyd As-Sui (lld.7, h. 107) Al Qasthalani berkata, "Atsor itrt dihubungkan
kepada Ibnu Al Mundzir dengan jalur yang berasal dad Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatal@n oleh Asy-Syaukani dalan Fath Al Qodir (ild. 2, h. 761) dan dihubungkan
kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
A Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhrt, (ild. 3, h. 170)'
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

Old.2, h. 320) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir dengan jalur yang berasal dari Ali,
dari Ibnu Abbas.

o'qs. Al Maa'idah (5):90.
eE Diriwayafikan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Joni'Al Bayor 'An Tafutil Ayi

Al Qtr'an fild. 10, h. 565) dengan sanad-nya. dia berkata Al Musanna menceritakan
kepadalcu, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritahan kepada kami, dia berkata:

kamu mendapat
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t3a3f F-irman Allatr Ta'ala, A.?q 9;;DAi lJ26 $r; O-$\ 'e ;4
#r$i;:ry |,11, ? ,!:,fi tlii'I *igi w) tjTt:J;lttt c 6yYii"

'W.;X "Tidak ada dosa bagi orang'orang yang beriman dan

mengerjakan amalan yang shalih karena memalran makanan yang telah

merelra makan dahulu, apabila mereka bertahtta serta berimon, dan

mengerjalron amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap

bertokwa dan beriman, kcmudian mereka (tetap iuga) bertakwa dan

berbuat kcbajikan. Dan Allah menytkai orang-orang yang berbuat

kcbajikan.'ee

Dia berkata, "Mer€ka bertanya, 'Ya Rasulullatr, bagaimana

menurut Engkau mengenai saudara-saudara kita dulu yang pernah minum

khamer dan memakan hasil judi?' Allah pun menurunkan ayat,'Tidak

ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengeriakan amalan yang

shalih kareno memakan makanan yang telah mereka mokan dahulu'.

Maksudnya sebelum itu diharamkan, dan itu pun jika mereka berbuat

baik dan bettakura."

Pada lain kesempatan, Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada dosa bagi

orang-orang yang beriman dan mengeriakan amalan yang shalih karena

memokan makanan yong telah mereka maknn dahulu...dai barang-

barang haram sebelum diharamkan, apabila mereka bertalffia dan berbuat

baik sesudatr hal itu diharamkan (bagi mereka). Ini sesuai dengan firman

Atlah swT, .3iY.Y Xi, 6FE.*j i'l{b.j i{4 ;3 'orang-orang yang

telah sampai kcpadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya

dalrulu'." (Qs. Al Baqarah l2'!: 27 5le3o

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atss ittr.
'' Qr.Al lvlaa'idah (5): 93.
s0 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayn 'An Talewil Ayi Al Qur'an

6ld. 10, h. 581) derrgmsanad sepcrti yang disebutkan dalamatsar no. 341.
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[344f Firman Allah ro'ota, ie: +#rt i ,A'fii'FJAW( e$ #-
?J a:l :;i' ay\ 

"3. 

{'fi tf'#u iiq i':;t ll.W;#g -Hai

orangerarrg yong beriman, sesungguhnya Allah akmt runguji kmmt

dengan sexntu doi binatang bwun yang mudah did@ oleh tongor

dan tombalonu sqrary Allah mengetalrui orang yang talan keryda-W,
biopun ia tidak daWt melihat-Nya. Barangsiapo yang melotgu batas

sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih.'8r

Dia berkata, *Maksudnya adalah, binatang yang lemah untuk

diburu dan yang masih kecil. Allah SWT menguji hamba-hamba-Nya

yang sedang berihram dengan binatang-binatang itu, sehingga jika

mereka mau, mereka akan mudah menangkapnya. Namrm, Allah

melarang mereka rurtuk mendekati binatang-binatang tersebut."B2

[345f Firman Alla]r Ta'ala,'i;?t 
";^W1Vt|,'u-51W- 

"Hai

oranger(mg yang beriman, janganlah komu membwnrt bfuraotg

btnttan, kctika kamu sedang iltram.'D33

Dia berkata 'Tika dia membunuh binatang itu dengan sengaja

atau karena lupa (atau kesalahan), maka ia akan diberi hukunan. Apabila

dia mengulanginya secara sengaja, maka Allatr akan me,nyegerakan

hukuman kepadanya kecuali Allah mengampuni (dirinya).'ry

* Dinyataton oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Montsur fi At-Tdsir bi Al Ma'tsw
Old.2, h. 321) dan dihubunglon kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibmu Abu Hdim,
serta Ibnu l,fardawaih" dari Ibnu Abbas.

't Qr.Al Maa'idah (5): 94.
ts2 Diriway*kan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Takwil Arti Al Qu'or

fild. 10, h. 5E4) dengan soud-nya, dia berkata: Al Mutsanna me,nceritakm kepadaku,
dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah meoceritakan
kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebudrm aso mi.

'' qs. AlMaa'idah (5): 95.
Ba Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Balwt 'An Tahrlil Ayi Al Qw'or

fild. I l, h. I l) dengan soud sryrfr yang disebutkan dalun atss sebeltmya.
* Dinyatslon oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi Ar-Tofsb bi Al Ma'ttw
(ld. 2, h.326) dan dihubungkan dengan hadits pada ats(r no.3zl4. Tambahm di dalam
dua tanda kurung, berasal darinya. Dia menghubungkannya kepada Ibnu Jrir, Ibnu Al
Mundzir, d,n Ibnu Abu Hatim, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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t3461 Firman Allah ra,ata, # $fi'Sc',i**.ffi(# {*dii {,
'& ll (ti + "Buangsiapa di otua kmnu membmulmya dengan

sengaja, moka dendoryn ialah nunggorti dengan binatang ternak

seimbang dengan bwtnn yang dibwuJtqn, menurut Wtusan dua orang

yang adil di antara kamu'$s

Dia berkata, "Apabila orang yang berihram membunuh hewan

buruan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Apabila dia membunuh

biawak atau sebagainya, maka dia trarus menggantinya dengan denda

berupa seekor domba yang disembelih di Mal&ah. Jika dia tidak

mendapatkannya, maka ia harus memberi makan enam orang. Jika tidak

bisa, maka berpuasa selama tiga hari. Apabila dia membunuh rusa atau

sebangsanya, maka dia harus menggantinya dengan denda berupa sapi.

Apabila dia membunuh rurta larrus atau keledai liar, maka ia harus

menggantinya dengan denda berupa unta yang gemuk."es

[34fl Firman Allatr Ta'ata, 4i i S ri 'i|iffi 6rLi & ft ;t
"Barangsiapa di antta kamu nembuuhnya dengan sengaja, malca

dendanya ialah mengganti &ngm birutang ternak seimbang dengan

btnnnyang dibtnuhryn.

Dia berkata, "Apabila orang yang sedang berihram membunuh

binatang buruan, maka dia dihukum. Apabila dia membmuh biawak atau

sejenisnya, maka dia harus menggantinya dengan denda be-pa domba

yang disembelih di Makkah. Jika tidak sanggup, maka dia harus memberi

makan enam orang miskin. Jika masih belwr sanggup, maka ia harus

berpuasa selama tiga hari bertunrt-hmtr" Apabila dia membunuh rusa atau

't Qr.Al Maa'idatr (5): 95.

'6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Boyan 'An Tahwit Ayi Al Qur'an
(ld. I l, h. l8) dengan soud sqerli yang discbutkan padaatso sebelumnya
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalamAs-Sunan Al Ktbrq Cld. 5, h. 18) yang sebagian
lafazhnya seperti ini, *Apabila dia membunuh unta kurus, maka dia harus menggantinya
dengan unta gemuk."

" qs. Al Maa'idah (5): 95.
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sejenisnyq maka dia hanrs menggantinya &ngan derda bcnrps sapi. Jilra
tidak sanggup, maka ia hanrs memberi malon era putuh oiang miskin-

Jika masih belum srnggup, maka ia hanrs berpnsa selma era prlrrh
hari. Apabila dia membunuh rmta kurus atau kcledai liar, atau sejenimSra

maka ia harus menggantinya deirgan denda berupa sekor rmta gemulc

Jika tidak sanggup maka ia harus menrberi makan tiga prluh orang. Jilca

masih belum sanggup, maka dia tranrs berpuasa selma tiga puluh hari,
sebanyak beberapa mud yangbisa mengen5rangfun mercka.#

[348f Firman Al lah Ta' ala,'4':"i'fjti iC {r,, Dan b oorys iqn yory
kemb ali men gerj akawryo, niscaln Allah akmr nerryikanya-' I

Dia berkata, 'Barangsiapa memb.nuh binatang b,nran lrar€na

suatu kesalahan, padahal dia sedang Uerihaq maka ia menda@
hukuman (sesuai dengan yang dibrmuhnya- Barangsiapa me,mbrmuh

binatang secara sengaja),m make ia dihulcum ser kali. Apabila ia
mengulangi perbuatannyq maka dikatakan Lemdanya, c{llaft rlran

menyiksamu'. Sebagaimana png telah difirmankm-Nya-st

BE Diriwayatkan oleh Ath-Thabari ilalfrJani, Al kw, ,AnToIwiI Art /4t eu-or
0ld. I l, h. 3l) dengan sana&nyoo dia ber*ata: Al MuBama mgitakm kepaaaq aia
berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia bedr&: U,r"wiyrt Uin
Shalih menceritakan kepadaku dni Ali bin Abu Thalhah, dri Itnu Abbos- Kenudim
disebutkan atsar rni.
'3' Diriwayatkan oleh Al Bai@i dalun As-suu At Ktba 0ld- 5, h- lt6 fu ln)
dengan sanad-ny4 dia berk&: Abu Zakariya bin Abu r*h"q Ar Muzakki mengabard
kepada kami, Abu Al Hasan bin Abduus m€ooerihkm kcpoda kami, (Itsmru bin sa'id
Ad-Darimi menceritakan k€pada kemi, Abdullah bin Shalih meaoeritah kepada knri
dari Muawiyah bin shalih" dili Ali bin Abu ThahaL dai ltnu Abbas- Kemndio
disebutkan atsoa.rni.
{' Dinyatalen oleh Ibnu K6ir ddam To{sir AI eu'ot Al Azhr 0rd- 3, h" leA dm
menghubungkannya kepadaAli bin Abu Ttalhab, dai Ibnu Atrbas-
.3. Dinyatakan oleh Asy-syaukani dalam Fah Al Oab CliL 3, h- Z9).

]'{is. et ruaa'iaanisl: es.* Tambalran di dala; tanda kunmg bcrasal dlglt rdsb AI eu'ot Al Azhin M AL
Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsu.*' Diriwayaitan otetr Ath-Thabari daln Joni' At kp, 'An Ta\wil Ayi AI eu'ot
0ld. ll, h. 50 dan 5l) dengan s@rrrdl,y\ dia berh: Al MuMa meocerifu
kepadaku, dia berkata: AMullah bin Sbatih meooeritrh kcpeda temi, dia berta
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[3ae] Firman Allah ra'ata, 7rg*'5: di,lt$t ii Y'F 'i;
"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan maftanan (yang berasal)

dari laut sebagai molcanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang

yang dalam peri alanan. "ea2

Dia berkata, "Maksud dui 'makanan (yang berasal) dari lauf

adalah yang diasinkan darinya dan apa saja yang didapatkan dari laut."ea3

[350] Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas berkata, "Makanannya adalah

apa yang diasinkan dari laut dan apa yang bisa diperoleh dari laut, yang

biasa dipakai sebagai bekal makanan orang yang sedang bepergian."

Dalam kesempatan lain, Ibnu Abbas berkata, "Yaitu yang

diasinkan darinya dan apa yang bisa diperoleh dari laut, yang biasa

digunakan sebagai bekal oleh orang yang sedang bepergian."ry

[351] Dia juga berkata, "Maksudnya adalah, makanan dari laut, yang

diasinkan darinya, apa yang ditangkap, dan apa yang diperoleh dari laut,

(hukumnya) halal bagi semua orang, baik yang sedang berihram mauPun

tidak."e4s

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan a*ar ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhiz (ild. 3, h' 188)'

* Oinyatalran oleh As-Suyuthi dalan Ad-htr Al Manmt fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 2, h. 331) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu

Abbas.*'qs. Al Maa'idatr (5): 96.
s, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'an

(ld. I l, h. 66 dan 72) dengan sanad'nya, seperti dalam arror sebelumnya* Ibid.*t Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Manuur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur

old.2,n. in1 dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ali bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.
Ibnu Katsir menyebutkannya dalan Ta/sir Al Qtr'an Al Azhiz (ld. 3, h. 189) dengan

riwayat yang berbeda dad Ali bin Abu Thalhatt, dari Ibnu Abbas.

Mengenai firman Altah SWT, ii Y'F $ "Dihalalkan bagimu binatang

buruan laut" iaffia4 "Bindang yang diburu dari laut."
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[352f Firman Alrah ra'ata, iAV nTb.irtlif €T5'-t*?Jr fi'Ea
'^Jift; Gilft 16 "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu

sebagai pusat (peribadahan dan urusan dunia) bagi manusia, dan

(demikian pula) bulan Haram, hadya, qalaid."ea6

Dia berkata, "Maksudnya adalah untuk menjalankan agamanya

dan sebagai tanda atas haji mereka."e47

[353f Firman Allah Ta'ata, '{S'* bL;(5 i,W{ l$t; <r-ilqC-
3+ i:,t f,lr, r*'a g'Fs\ it;i:i'flt_G q"w;S bb'# " Hai

orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyaknn (kepada

Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan

lramu dan jika kamu menanyakan di waHu Al Qur'an itu dihtntnkan,

niscaya akan diterangkan kcpadamu, Allah memaaJlan (kamu) tentang

hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maho Penyantun.'D48

Dia berkata, "Ketika ayat tentang haji turun, Nabi SAW bersabda,

'Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji pada kalian,

maka berhajilah'. Mereka lalu berkata, 'Wahai Rasulullatr, sekali saja

atau setiap tahun?' Rasulullatr SAW menjawab, 'Tidak, sekali saia.

Andai htkatakan setiap tahun, maka ia menjadi wajib, dan apabila sudah

w aj ib, kalian pasti melanggarnya. "

Allah lalu menyebutkan hal ini dalam firman-Nya , <r.f qG-
't#'F fr oylJl i"W${ t}J( "Hai orang-orans yans beriman,

Mengenai firman Allah, ,'i(fe "sebagai makanan" ia berkata, "Makanan kering

yang diasinkan dan biasa dijadikan sebagai bekal."* 
Qs. Al Maa'idatr (5):97.

s7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. ll, h. 92) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'wiyah bin Shalih
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar'rni.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi Al-Tafsir bi Al Ma'tsur
Cld. 2, h. 333) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
.3. Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir $1d.2, h. 80).

*t qs. Al Maa'idatr (5): l0l
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janganlah kamu menaryakan (l@Wda Nabimu) lral-lal yang jika
diter angkan lre padamu akan menyusahknr kamu. "

Ibnu Abbas berkata, "Mereka bertanya kepada Nabi SAW
tentang sesuatu, kemudian beliau menasihati mereka. Mereka pun

menghentikannya."se

[3saf Firman Auah ra,ata, )C{; i=;;$j tig{; #lr{ii'J!4v
5J{,-*',;KV?{Jiii&s;x-lxi-li'Kji',,eaio,r,u-katitidak

pernah mensyariatkan adarrya bahiroh, saibah, washilah dan ham. Akan

tetapi orang-orang kafir membuat-buat kcdustam terhodap Allah, dan

lrebanyakan mereka tidak menger6.t$5o

Dia berkata, "Allah tidak menjadikan bahirah dan saibah (untuk

dijadikan sebagai perantara dan persembahan)."

Dia berkata, "Domba dan tidak juga unta jantan."

Dia berkata, "IJnta pejantan."esl

[355] Dia berkata, "Bahirah adala]r unta betina yang tela]r beranak lima.

Apabila anak ke lima jantan, mereka akan menyembelihnya, lalu

dagingnya dimakan oleh para lelaki, tidak untuk para wanita. Apabila

anak kelima itu betina, maka mereka membelah telinganya (lalu berkata,

'Ini bahiraft ). Adapun saibah adalah unta yang diistimewakan di antara

binatang-binatang ternak lainnya, tidak ditunggangi punggungnya, tidak

diperas susunya, tidak dicukur bulunya, dan tidak dibebani dengan apa

*'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Batnn 'An TaLwil Ayi Al Qar'an
0 ld. 1 1, h. 1 l0) dengat sanad seperti yang disebutkan dalam atsar sebelumnya.
.!. Dinyatakan oleh Ibnu Katsr dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 202) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

"o qs. Al Maa'idah (5): 103.
esr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balwr 'An Tah:wil Ayi At eur'an

(ld. ll, h. 129) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada lcami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas .... Kemudian
disebutkan asar ni.
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pun. Adapun wasilah, yaitu domba yang apabila beranak tujuh, maka

mereka akan melihat anak ketujrft tersebut apabila jantan atau betinq

mereka pun menyembelihnya dan dimakan oleh laki-laki dan

perempuan.e52 (dan apabila betina, mereka membiarkannya hidup).

Apabila betina dan jantan ada di dalam perug mereka akan membiarkan

keduanya hidup. Mereka lalu mengatakan, 'Ia disambung/disusul oleh

saudara betinanyq maka ia menjadi haram bagi kita." Sedangkan haaut

adalah unta jantan yang apabila ada anak lahir karena buahannya, mereka

berkata, "Binatang ini menjaga punggungnya. Maka, pejantan itu pun

tidak diberi beban hrnggangan apapun, tidak diculur bulunya, tidak

dicegah untuk memakan makanan yang diinginkannya, dan tidak dicegah

minum dari telaga yang diinginkannya, meskipun telaga itu bukan milik
pemilik unta."s3

[3s6f FirmanAllahra,ata,6l,*i3fr7--336:#rr;r,'"-5t{lv-
'0;113 8 L, W r#'t4;' 6l Jl,'i*;i' * Hai orans-orans

yang berbnon, jagalah dirimu; ttadalah or(mg yang sesat itu akon

memberi mudhoat kcpadomu apbila korru telah mendopat petunjuk

Horya kcWdo Alloh kmnu kcmbali senntotq/a, maka Dia akan

merurotgkmt kcpadamu aW yang telah hamt kerjalcan.'Dil

Dia berkata, *Taatilah perintatrku dan jagalah wasiatktr!"ess

et' Dalarn f6b At Qtr'n Al Azhin dar- A&Du Al Matsr fi At-Tafsir bi Al
Ma'rsrr disebutkan,'Dimalran oleh para lelaki dm tidak oleh pereinpuan."

s3 Dinyaalon oleh Ibnu Katsir dalan Tafiir Al @'@, it *ni.[ld. 3, h.205 dan
205) serta dihubungkan kepada Ali bin Abu Thdhah, dri Ibnu Abbas.
A Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Llotstr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsar
fld. 2, h. 337 dn 338). dia berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan
Ibnu Abu Hatnn" dari Ali, dari Ibnu Abbas. Tambahan dalam tanda kurung b€rasd
darinya.
* Dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalarr Al hqanfi Al Uum Al Qur'an (Jld.2, h. 12 dan
l3).
* Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (ld. 2, h. 83 dan 84).

" qs. Al Maa'idah (5): 105.

"t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al fu1an 'An Takwit Ayi Al Qur'att
fild. ll, h. 147) dengan soud-ny4 dia berkata: Al Mubanna menceritakan kepadaku,
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@'#1'$l "Hai orang-orang y(mg berimot, apabila salah seorang

kamu menghadapi kcmatian, sedong dio akon berttasiat, maka

hendaHah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antoa

lramtt, atmt dua orang yang berlaitton agona dengan knmu, iika kamu

dalam perjalanan di mt*a bumi lalu komu ditimpa bohaya kemation.

I(amu talun ke&n saksi itu sesudah sembalryang (untuk bersumpah),

lalu mereka ke&nnya berrumpah dengur runrut Allah, iika kamu ragu-

ragu, '(Demi Allah) kami tidak akan memfuli fungan swtpah ini horga

yang sedikit (wttuk kcpentingan seseorong), walaupun dia koib'kcraba|

dan tifuk (ptla) kami menyembunyikm persaksian Allah; sesunggubtya

kami kalau demikian tentulah termax* orstgorangyang berdosa'. Jika

diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orory yang

lain di antara ahli waris yang berhak yory lebih dekat kcpada or(mg

yang meninggal (memaiukan tuntutott) rytuk menggantikawtya, lalu

keduanya bersumpah dengan nama Allii 'sestmgguhnya persaksian

kami lebih lryak diterima daripada persaksian kedu saksi itu, dan kami

tidak melanggar batas, sesungguhrya kmti lalou demikian tentulah

termasuk orang yang menganioya diri sendiri'. Itu lebih dekat untuk

dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritalcan k€Pada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan a*t ini.
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(menjadikan pra saksi) mengemukakanr persaksiawrya merutrut apa

yang sebenarnya, dan (ebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa

talatt akan dikembalikan sumpahnya (kepoda ahli waris) sesudah merelra

bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-

NyQ. AAah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yangfosik."es6

Dia berkata, "hi berlaku bagi orang yang meninggal dunia

sedangkan di sisinya ada orang-orang muslim. Allah SWT

memerintahkan agar ada dua orang muslim yang adil untuk menyaksikan

wasiatnya. Allah SWT berfirman, 'Atau dua or(mg yang berlainan

agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanon di muka bumi lalu

kamu ditimpa bahaya kematian'.Ini berlaku bagi orang yang meninggal

dunia sedangkan di sisinya tidak ada seorang pun yang beragama Islam.

Allah memerintahkan agar wasiatnya disaksikan oleh dua orang selain

muslim. Apabila kesaksianesT kedua orang tersebut diragukan, maka

mereka harus bersumpah sesudah berdoa kepada Allah SWT bahwa

mereka tidak akan menjual kesaksian mereka dengan harga yang

murah.es8 Apabila para keluarga dekat melihat batrwa orang-orang kafir

itu berdusta (dalam kesalcsian mereka, maka dua dari keluarga dekat

bertindak sebagai saksi).ese Merelo lalu bersumpah bahwa kesaksian

orang kafir itu batal, bahkan tidak dianggap.e60 Hal ini berdasarkan

"u qs. Al Maa'idatr (5): 106, 107, dan l0E.

"' Dalam Tafsir Ath-Thaboridisebutkan, "Dalam kesaksian mereka"
"t Dalun Tafsir Ath-Tlraba.i disebutkan, 'Mer€ka berdua bersumpah, sesudah

berdoa kepada Allah, bahwa mereka tidak akan menjual kesalcsian mereka dengan harga
yang murah."
* Dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhim disebutkan, "Mereka berdua bersumpah, sesudah
berdoa kepada Allah, bahwa mereka tidak akan menjual kesaksian mereka dengan harga
yang murah."

e5e Tambahan dalam dua tanda kurung terdapat dalan Tafsir Ath-Thaboi dan Tafsir
Al Qar'an Al Azhim, namun tidak terdapat dalam An-Nasikh wa Al Mansdrt karya Abu
Ja'far.* Dalam Tafsir Ath-Thabari dut Tafsir AI Atr'on Al Azhim disebutkan,
"Sesungguhnya kami tidak m€nganggapnya, berdasarkan firman Allah SW'T, '...'.'
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[358f Firman Allah Ta'ala,

Firman Allah Ta'ala, 'Jika diketahui balrwa ke&n (saksi itu) membuat

dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli wuis yang berhak yang

lebih delrat keryda orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk

menggantikanrqta'."

Ibnu Abbas berkata "Apabila diketahui batrwa kedua saksi itu

berdusta, maka dua orang dari kelurga dekat bersumpah bahwa kedua saksi

itu berdusta, berdasarkan Firman Allah Ta'ala, 'Itu lebih dekat untuk

(menjadikan pwa saksi) mengemukakan persaksiannya merurut apa yang

sebenarnya, dan (ebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa talai akan

dilrembalilron swnpahnya (lnpad" ahli wwis) sesudah mereka

bersumpah'. Jadi, kesaksian orang-orang kafr itu dibatalkan dan kesaksian

keluarga dekat yang dianggap. Namun, untuk kesaksian orang muslim,

tidak berlaku sumpah. Sumpatr hanya berlaku bagi orang kafir."%l

?li"v U6 
"$ric 3i4 ,pli'fi'{4i;_

3i(ii;A;t,-',ffi 1!Li-{ Jtl "(ngatlah), hari di waWu Allah mengumwlkan pma

.3. Dalam Tafsir Ath-ThaDari, sesudah firman Allah, "Mereka berdua termasuk orang-
orang yang berdosa...." Dikatakan, "Apabila diketatrui batrwa kedua orang kafir itu
berdusta, maka dua orang yang lain bertindak sebagai pengganti keduanya. Dua orang
dari keluarga dekat. Mereka lalu bersaksi bahwa kesaksian dua orang kafu itu batil, dan

kami tidak menganggapnya Kemudian kesaksian orang kafir itu pun ditolak. Hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT, 'In lebih dekat unnk (menjadikan para saksi)

mengemulalran persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (ebih dekat unuk
menjadilran mereka) merasa tahtt alcan dikembalikan sumpahnya (fupada ahli wois)
sesudah mereka bersumpah'. Adapun terhadap kesaksian orang muslim, tidak berlaku
sumpah, karena sumpah hanya berlaku bagi orang kafir."

Demikian juga yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir.

'6t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi At Qur'an
(ld. ll) secara terpisah-pisah (h. 173, 181, dan 205) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al
Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan
kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

Ibnu Katsir menyebutkan sebagian penjelasan itu dalam Tafsir Al Qrr'* Al Azhin

fild. 3, h.216) dan dihubungkan dengan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
[ld. 2, h. 342) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,
serta An-Nuhhas, dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir Qld.2, h. 89).
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rasul lalu Allah bertaryn (kepda nureko), 'Ap jawaban kaummu

terhodap (seruot)nru?' Poa rosul nenjawab, 'Tidok ada pengetaknn

kami (tentang itu); sesuguhnya Englcoulah yang mengetalui perkua
yang gaib'.'ffi

Dia bedcatq 'Tirman-Ny4 'Hui di walau Allah mengumpulkmt

Tnra rasul'. Allah lalu bertanya, 'Apa jawaban kaummu terhadap sennn

kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak'ada pengetahuan kami tentang itu'.

Mereka berkata kepada Rabb Azzo wa Jalla,'Tidak ada pengetahuan

kami tentang itu, kecuali pengetahuan yang lebih Engkau ketahui

daripada kafiri'.'e63

ooo

Tafsir Surah Al An'aam

[35ef FirmanAllah ra'ata, J3lft3:1#'X ;* e {& /,51';
3;f:3';t'';3 i* "Dmlah Yang mencipalcor korru dori tanah, sesudah

itu ditentukamya ajal (kcnaioutu), dot da lagi suatu ajal yong ada

pada sisi-Irlya Oang Dia sendirilah nungetalruinya), kemudian kamu

masih ragu-ragu (tentory berbongkit itt{.' x

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Aynq '&stdah itu ditetukonnya ajal
(kcmatianmu), don ada lagi nntu ajal yory ada pda sisi-N1n',

*'qs. Al Maa'idah (5): lo9.
$3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni'Al klnn 'An Tatcwil Ayi At Qur'ot

(ld. I I, h. 2l l) dengm suod seperti yang disebutkm pada alro sebelumnya.
* Dinyatakan pula oleh Ibnu Katsir dalun T$sir Al Qw'ur Al Azhim (ild. 3, h.217).
Tambahan di dalam duamdakurung berasal darinya* qs. Al An'aam (6): 2.
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maksudnya adalatr ajal kematian. Adapun maksud ayat J:i Lt
adalatr ajal Hari Kiamat dan saat berdiri di hadapan Allah.'e65

[360f Firman Allah Ta'ala, g6$ # 131 (i6tt "Don l(ani
anahkan lrujan yory lebat otas mereka.'ffi

Dia berkata,'oTunm yang satu disusul oleh yang lain.'fi1

[361f Firman Allah Ta'ala, 54-9, 1E 6; "Tentulah trtut i
meragu-ragulcot atas mereka apa Wrg mereka ragu-ragulon atas diri
mereka sendiri.'N

Dia ber*ata" "Tenhrlah akan Kami serupakan dengan mereka."se

t3d2l Firman Allah ra'al1 #4-j{Uj+$*it'}Jt6i ei&"#f,
tA +:; il e 31 6t3#1-"Dan Al Qur'an ini diu/ahyukan

kepadaku supaya dengarmya aku memberi peringatan kepadamu dan

kepada orang{rang yang sampai Al Qu'an (kepadan}'a). Apakah

sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada ilah-ilah yang lain

disamping Allah?-ro

s Oiriu4rdrm olch Ath-Thabri ilaln,bst' A, hW, 'An T*toil Ayl Al Qu'or
$ld. ll, h. 25t) dcngm dia bc*Aa: Al MuBona mcoccitrka kcpadaku,
dia bcrlcata: Abdultah bh Shalih mc,nccritakm kcprda kami, dia bcdsa Mualyifh bin
Shalih mcnccritakm kqaddcn dri Ali bin Abu Ttdhlh, dri lbmu Abbss. Kcmudian
disebutan asoilai.
.& Dinydakm oleh As.Snyuthi dg,iom,4&tu Al Motsw fi At-T6t bi Al ltla'tsa dm
dihuhmgh kepada Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdzh, scrta Ibnu Abi Hdirm, dri Ibnu Abbas.* 

Qs Al An'aam (6): 6.*'Dinyolm olch As.Suyutri daln A&Dw Al Mortswfi At-Tafsb bi Al Ma'tsr
(ld. 3, h. 5) dan dihuhmgkm kceada lbnu Al Mundzir, Ibnu Abi Halim scrta Abu
Syaikh dri jalur Ali, dad Ibmu Abbas. Dia juga m€nystakannya dalam A, Itqotfi Ulan
Al Qu'ot (ild.2, h. l3).o 

Qr.Al An'aam (5): 9.* Diriwayakan oleh Ath-Thabari dalurn Jani' Al Batan 'An Talewil Ayi Al Qw'a
$ld. I I, h.270) dcngn soud sepcrti yang disebutkan pfu ako scbelumnya (no. 359).
.3. Disebntkan oleh Al Bukhari dalam Al Jotri' Aslr.,Shahih,l<itab Tdsir (ild. 7, h. 204),
dari Ibnu Abbas.
* Dihubmgkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi Old.8, h. 137) kepada
Ibnu Abi Hdir& dari Ali bin Abu Ttalhah, dri Ibnu Abbas.* qs. Al A1'r!rm (6): 19.
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Dia berkata, "L$fad., 'Supoya denganrya aku memberi

pringatan kcpadomu', maksudnya adalatr penduduk Makkah. I.zrfazh,

&Vi 'Dan kcpado or(mgerang yang sampai Al Qtr'an (ke4darrya)',

maksudnya adalatr yang telah sampai kepadanya Al Qur'an, maka ia (Al

Qur'an) sebagai peringatan baginya."'l

[363f FirmanAllah Ta'ata, '619, KYf45t'$6i St'#-&jX
"Kemudian tiadalah fitnoh mereka, kecuali nengotakan, 'Demi Allah,

Tuhan kami, tiadolah kmni memperselattukan Allah'."e72

Dia berkata, "Firman-Nya, 'q# KU C) $$'liloh, Tuhan

lrami, tiadalah komi mempersehthtkan Allah'. Serta firman -Nya,'Oj!tk-{j
(:r{6i 'Dan mereka tidak dapat menyembunyikor (dari Allah) sesuatu

lrejadian prun'. (Qs. An-Nisaa' $l: a\ Maksudnya adalah dengan

anggota badan mercka."93

[36af Firman A[ah ra'ala, '!]3*{1'"b)l ifS iy".u ew'an ini tidak

lain harynlah dongengm orangerang fululu'na

'r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jani' Al Bal'or, 'An Talcwil Ayi Al Qur'ot
fild. ll, h. 291) dengan sano&ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih
menceritalcan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsu mi.
* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bsi bi Syoh Slrahih Al
BuWtoi (ild. 8, h. 137) dan dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dia berkata, *Yakni, penduduk Makkah."

-qs.AlAn'aam (6)123.
% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayu 'An Talwil Ayi Al fur'an

fild. I l, h. 303) detgan sanad yang telah disebutkan pada aso sebelumnya
a Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Marrtsu fr At-Tafsir bi Al Ma'uar
(ld. 3, h. 8) dan mengbubungkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ali,
dari Ibnu Abbas.

" qs. Al An'aarn (6):25.
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Dia berkata, "Afuaaditsul awwaliin @ongeng orang-orang

terdahulu)."e5

[365f Firman Allah Ta'ala, 1f G;Xj 1Jo it;- '{t "Mereka

dan mereka sendirimelarang (orang lain) mendengarkan Al Qtr'an
me nj auhkan diri doipdotya.' e7 6

Dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka melarang manusia

untuk beriman kepada Muhammad dan Al Qur'an. ,E 5;;_imaknanya
adalah yatabaa'adunta arku (mereka sendiri menjauhkan diri
darinya)."e77

[366f .Firman Allatr ra'ata, '1;?j Wi]6 )6i ',8 W iLdi ij
V:6W j3 -iii ni,ii_ t3*{ r1t J @'r;1, Li,K U; alr4$
@ 5js iv lzl# q *Dan jitra kamu (Muhammad) melihat t@tika

mereka dihadapkan kc neraka, lalu mereka berkata, 'Kirarrya kami

dikembalilran (kc funia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami,

serta menjadi orang{r(mg yang beriman'. (Tentulah kami melihat suatu

peristiwa yang menghoukan). Tetapi (sebenaruya) telah nyata bagi

mereka kejohatan y(mg mereka dahulu selalu menyemburryikannya.

's Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al eur'an
(ld. I l, h. 309) dengn sanad-nya paila atsn no. 362.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3-, h. 8) dan menghubungkannya kepada Ibnu Jarir dari Ali, dari Ibnu Abbas.

']! qs. ru An'aam (6):26.
"'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Boyan 'An Taboil Ayi At eur'an

fild. I I, h. 3l l) dengu soud-tya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullatr bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
shalih menceritalen kepadaku dari Ali bin Abi rhalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan a*or ini.
* Sebagian disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Tofsir Al @r'm Al Azhim (ld. 3, h.
243).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dar Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma,tsur
(ld. 3, h. 8) dan dia menghubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, serta Ibnu Mardawaih, dari Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan juga olehnya dalarn Al ltqan fi UIm Al Qur'an (tld. 2, h. 9) dan dia
berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari Ibnu Abbas."
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sekiranya mereka dikcmbaliknn kc dunia, tentulah mereka kcmbali

kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan

s e sungguhnya mereka itu adal ah pendust a-pendusta be laka. "e78

Dia berkata, "Allah memberitahukan kepada mereka bahwa jika
dikembalikan 

-ke dunia-, tidak akan mampu menggapai petunjuk.

Oleh karena itu, Allah berfirman, fAWqV,lVlrtr|'sekiranya mereka

dilrembalikan ke dunia, tentulah merela kembali kepada apa yang
merelca telah dilarang mengerjakannya', ataujika mereka dikembali ke

dunia, niscaya akan terhalang antara mereka dengan petunjuk itu,

sebagaimana Kami menghalangi antara mereka dengan petunjuk itu pada

masa lalu, ketika mereka masih di dunia."eTe

[367] Firman Altah ra'ata, 'CF-o| ef$ )|'eGL& K S*o6
ql'e]iii &; ar;j,^i /.6 i;7.9#yi ;at 063 5 i;*r 461
|q484\ 'u ",iK *Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat

berat bagimu, maka jika kamu dapat melihat lubang di bumi atau tangga

ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kcpada mereka, (maka

buatlah). Ifulm Allah menghendahi tentu saja Allah menjadikan mereka

semua dalam ptunjuk, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk

orangerang yang j ahil. "eao

Dia berkata, "An-nafaq adalatr terowongan, lalu kamu pergi ke

dalamnya. FS|*-V'Lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada

mereka, (maka buatlah)'. Atau kamu membuat tangga ke langit dan

']t qs. et An'aam (6):27 dan 28.
e1e Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

$ld. 3, h. 9) dan dia berkatg "Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari Ibnu
Abbas."

*o qs. Al An'aam (5): 35.
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menaikinya, dan jika kamu dapat mendatangkan mukjizat yang lebih baik

dari apa yang Kami datangkan, maka lakukanlah!"e8!

[368f Firman Allah ra'ata, Ljij( &; fi1;j'61 ic" $i,,rtuto, Auah

menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam

petunjuk"

Dia berkata, "Kalau Aku berkehendak niscaya Aku jadikan

mereka semua mendapatkan petunjuk."et2

n8r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Bayon 'An Tolwil Ayi Al Qur'an
(ld. ll, h.337 dan 338) dengan sanad-nya, dia berkara: Al Mutsanna menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas. Kemudian disebutkan atsu ni.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. l0) dan bersambung dengan alsar berikutnya, serta dihubungkan kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalalrr Al Asma'wa Ash-Shiftt,
dari Ibnu Abbas.

et2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Baltn 'An Tabwil Ayi At Qar'an
(ld. I l, h. 340) dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya dalam atsq sepertinya.

* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al Asma' wa Ash-Shifat (h. 104 dan 105)

dengan sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Ushan bin Sa'id menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 S e*i 
tal i'3' ii

'U;J[*X"|-, Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam

petunjuh " dan ayat semisalnya dalam AI Qur'an, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah

SAW mengusahalon agar semua manusia beriman dan membaiailnya dalam petunjuk.

Allah lalu memberitahu beliau bahwa tidak d<ar ada png beriman kecuali yang telah

mendapatkan kebahagiaan dari Allah pada penyebuan pertama, dan tidak akan ada yang

tersesat kecuali orang yang telah mendapatkan kesengsaraan dari Allah pada penyebutan

pertama."
* Demikian dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qw'an Al Azhim (ild. 3, h.

247) dan Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: dia berkata,

"Sesungguhnya Rasulullatr SAW mengusatrakan agar semua manusia beriman dan
membaiatnya dalam petunjuk, lalu Allah memberitahukan beliau bahwa tidak akan ada
yang beriman kecuali yang telah mendapatkan kebahagiaan dari Allah pada penyebutan
pertama"
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[369t Firman Allah Ta'ala, i;] v ;{Jl ;t trj E "Tiadalah l<ailti

apakan sesuatu apa W, di dalam Al Kitab.'%t

Dia berkata, "Kami tidak membiarkan sesuahr kecuali Kami rcldr
mencatatnya di dalam Ummul Kitab.'er

[370f Firman Auah ra'ata, $L :,.61 # (;a .4v#, t1 l;,st1Ji

** "l,toko tatkala mereka melupakan peringatot yang telah diberikan

kcpada mereka, Kami pm membukakan semua pintu-pitttu kesetrangan

untuk mereka.'gEs

Dia berkata, "Ayat, 'Maka tatkala mereka melupakan peringatan

yang telah diberikon kepada mereka', maksudnya adalah, mereka

meninggalkan apa yang diperingatkan kepada mereka."e85

[371f Firman Allatr Ta'ala, 'bA] ff tlf "Maka kctika itu mereka

terdiam berpttus asa.'o87

* qs. Al An'aam (5):33.s Diriwayattcan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Baywr 'An Tatwit Ayi Al Qu'an
(ld. I l, h. 345) dengan sanad-nya pada atsor no. 36? .
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtr AI Mantst fi At-Tofiir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. I l) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas.

"'qs. Al An'aam (O: aa.
e86 Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Talwil Ayi Al Qur'ot

(ld. I l, h. 357) dengan soud-nya. dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'Lsur
(ld. 3, h. I l) dan dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu
Abu Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan pula olehnya dalan Al ltqan fi Wum Al Qur'an 01d.2, h. 13) dengan
lafazh: peringaun ymg telah diberikan kepda merelea. Maksudny4 mereka
meninggalkannya.

"' Qr.Al An'aam (6): ,l4.
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Dia berkata, *Mereka berputus 
"r".r:etE

[372f Firman Allatr Ta'ala, t;# 'i X "Kemudian mereka tetap

berpaling (iugo)."g"

Dia berkata, "Maknanya adalah, ya'dihun (Mereka

berpaling)."m

lqzJl rirman Allah Ta'ata, ita+)&;{$ 'r;1*fu,-i.$'r}1r'.r-5i ;F'{i
'G, "Dan janganlah kamu mengwir orang-orang yang menyeru

Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki

lceridhaan-Nya.'oet

Dia berkata, "Ayat, 'Orang'orang yang merryeru Tuhannya',

maksudnya adalah orang-orang yang menyembah Tuhannya. 'Di waktu

pagi hari dan petang hari', maksudya adalah, shalat wajib."e2

[374]FirmanAllahTaata,':"16;$A'6fr,#,#GatLUt
'u-hfu\idi';"1 ;41w.u4 "Dan demikiantah tetah Kami uii

est Dinyarakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 251)

dengan taiazl Al Walibi berkata: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al mubblis artinya al
aayi s (y ang berputus asa). "
a- Dinyatakan-oleh As-suyuthi datam At ltqan fi ulum Al Qar'an (tld.2, h. 13) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"'qs. Al An'aam (6): a6.
em Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. ll, h.367) dengan sanad-nyadalarnatsor no.370'
.1. Demikian dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 3, h. t3) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al
Mundzir, serta Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas.

* Dinyatakan juga olehnya dalan Al ltqanfi IJlum Al Qur'an (ild. 2, h. l3).

't qs. Al An'aam (6):52.
*, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Talwil Ayi Al Qur'an

(ld. ll, h. 38) dengan sanadyangtelah disebutkan sebelumnya (atsarno.370)'
.i. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 3, i. t+; a.n dia menghubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu

Abu Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas.
* Dia juga menyatakannya dalam Al ltqan fi ulum Al Qtr'an (Jld. 2, h. 13) dengan

lafazh: y ad' uu na artiny a y a' b uduu na (menyembah).
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sebagian mereka (orang-orong yang kaya) dengan sebagian mereka

(orang-orang yang miskin), supaya (orang-orang yang kaya) berkata,

'Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh

Allah kepada mereka'. (Allah berfirman), 'Tidakkah Allah lebih

menge t ahui tentang orang-ordng yang b er sytkur lkepada-Nya)'. "ee 
3

Dia berkata, "Firman-Nya, ,6, # G ALiEr'Do,
demikianlah telah Kami uji sebagian mereka (orang-orang yang kaya)

dengan sebagian merelm (orang-orang yang miskinl', maksudnya adalah,

Allah menjadikan sebagian dari mereka kaya, dan sebagian lagi miskin.

Orang-orang yang kaya lalu berkata kepada orang-orang miskin, ;16
-C5.U4G'if g 'orang'orang semacam inikah di antara kita yang

diberi anugerah oleh Allah kcpada mereka'. Maksudnya adalah, yang

diberi petunjuk oleh Allah. Mereka mengatakan itu sebagai bentuk

penghinaan dan ejekan."eea

[375f FirmanAllah ra'ata, ,(l.iE;6'{:; $:\ pUt;-,sii fi
'J:,3 "i; I& * '4-?-*oon Dialah yang menidurkan kamu di

malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kcrjakan di siang hari,

kemudian Dia membangunkan kamu pado siang hari untuk

disem2nrnakan umur(mu) yang telah ditentukon. "ees

*'qs. Al An'aam (6):52.
ry Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

fild. ll, h. 389) dengan soud-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 14) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas.

't qs. Al An'aam (6):50.
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Dia berkata, "Ayat, E; tl maksudnya adalatr sesuatu yang kamu

kerjakan dari perbuatan dosa."s

[376f Firman Alla]r Ta'ala, 'rfifi { l3 "Dan mereka (mataikat-

malailrat lhnr) itu tidak melalaikan kewajibannya.'oe7

Dia berkata, "Mereka tidak menyia-nyiakannya."eE

[377f Firman Allah ra'ata, et#r:; u$1i'# qf$rvfij 3,

'{$5 
,i3"yrro*nlah, 'Dia yang berhtasa unfitk mengirimkan adzab

lrcpadamu, dmi atas kamu atau dari bav,ah kakimu.'eee

Dia berkata, "Ayat, 'Dari atas kamu', maksudnya adalah, dari

para pemimpinmu.'Atau dori bowah kakimu', maksudnya adalah, dari

budak-budakmu dan kalangan bawahmu."l m

% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta*wil Ayi At Qur'an
(ld. I l, h. 405) dengan sanad yargtelah disebutkan pada atsar sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalmr Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
fild. 3, h. 16) dengan lafaztr: IHasbum minal itsmi (yang kamu kerjakan dari perbuatan
dosa). Dihubungkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Ulun Al AD'a, (ild. 2, h. l4).*'qs. AlAn'aam (6):61.

st Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalamJami'Al Bayan 'An TaLvil Ayi Al Qar'an
fild. I l, h. 413) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari lbnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h. 16) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.* qs. Al An'aam (6): 65.

rm Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Talewil Ayi Al Qur'an
fild. tl, h. 418, 420, dan 421) dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada a*or
sebelumnya.
{. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 16) dan dia menghubungkannya kepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta lbnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam atsar no.377 dan dalam Tafsir Al Qur'an Al
Azhim Qld. 3, h.271) dan dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Tambahan di dalam dua tanda kurung, berasal darinya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Ulum Al Ar'an (ld.2, h. 14) dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[378f Firman Allah Ta'ala, *r'&{["Atott Dia mencanpwkan kamu

dalam golongorgolongon (yotg saling bertenturgot). "t Nt

Dia ber*afia,'Maksudnya adalah, de'ngan dicampurtan ke dalam

berbagai macam golongan.'lm

[379f Firman Allah Ta'ala, ,# ;Y 'ffi ir-$uhn merasakan keWda

sebagian) kamu kepda kcgonasan sebagianyang loinlrw

Dia berkata,'Ditimpakan sebagian mereka kepada sebagian yang

lain dengan caramerrbrmuh dan menyiksa."lm

[380f Firman Alla]r Ta'ala, ';r{fr 37t'H, F &t "(Jntuk tiaytiap
berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (walaa) terjadtuya dan kclak

kamu akmt nungetalrul - nt NS

iilqt.Al An'am(Q:65.
t@ Diriwayukm ohh ath.fUUri du/lamJarr.lfi' Al kW, 'An Tatwit Ayi At Qar'ot

(ld. ll, h. 4lE, q2O, dn 421) dcngan sarud-nya, ymg tcldr dischrtkan padra atso
scbctumnya.
+ Dinydalcan olch As.SnWthi dotffi A&Dw Al Motsu fi At-Tdst bi Al Ma'tsw
(ld. 3, h. 16) dan diamcaghuhmgf,annya kepada Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdzir, serta Ibnu
Abu Hdim, dari Ibnu Atfias.
.} Disebutkan olch Ibnu Ksir dslsm dsq no.377 M f$t Al Qs'ot Al Ailin $ld.
3,h.271) da dihuhmgpm kqada Ali bin Abi Thalhah, dri Ibnu Abbas. Tambahan di
dalam dua tanda kunmg bcrasal darinya
* Dinyatalran oleh As-Suyuthi dalmAl ltqanfi Uun Al Qu'or$1d.2, h. 14) dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibmu Abbas.t* 

Qr.AI An'aam (6):65.f* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al Baltor 'An Tahwil Ayi Al Qar'an
fild. ll, h.4lE, 42O, ilrn 421) dengan satud-tya yang telah disebutkan pada atsar
sebelumnya
* Dinyatakan oleh As.Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mottsu fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h. 16) dan dia menghubungftannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
€. Disebutkan oleh Ibnu KGir dalam atso rro. 377 dal Toftt Al Qu'an Al Azhin Qld.
3,271) serta dihubunglm kepada Ali bin Abi Thdhah, dui Ibnu Abbas. Tambatran di
dalam dua tanda lcunmg b€rasd darinya
* Dinyatakan oleh As-Supfti ddam Al hqanfi Uum Al Qu'ot AH. 2,h. 14) dari Ali
bin Abi Thdhah, dri Ibmu Abbas.

'*t Q..Al An'aam (6):67.
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Dia berkata, "Ayat,

benar terjadi).'Iffi

[3Sff Firman Alla]r Ta'ala,

'iri makranya adalah, haqiiqatun @enar-

'.X *i i.i$fi*Dan apabila kn n melilut orong-orang memperolok-

olokkan ayat-ayat l(ami, malra tingalkmlah mereka sehingga mereka

membicarakanr Tnmbicraan lwtg lain "' w

Dia berkata, *Allah swT memerintatrkan orang-orang mukmin

untuk bersatu dan melarang merelra bercerai-berai serta berkelompok-

kelompok. Allah SWT juga memberitahukan bahwa omng-orang

sebelum mereka rclatr binasa l<arcNla perdebatan dan pertikaian dalam

masalah agama Allah.'lmt

l3s2l Firman Allatr Ta'ata, # q W J:& 6 4r b<;t
,, Peringatlranlah (nereb) dengot Al Qu' or itu ago nusing-nosing diri

tidak dijerwtushan hc fulon rcrob, bcru perMouy wrdiri.-tw

& # ,;F qg:; -a'b;b#-'"-51|*' (tY

t* DiriwayAkan olclr AtbTh15ri iblr"M'Al tupt 'AnTakril Ayi lt @--
6td. ll, h. 433) dcngur squ*tm dia bcrtria Al Mgtsama mcnccriutm kcpadt!CI?

iia UcrkAa: aUaUlatr Uin Shatih-mcnccriU&m kcPodalnr dai Ali bin Abi Thalbah, dari

Ibnu Abbas. Kcmudiu discbutku orEar,ini.
r.- Dinyatalcan oleh As-suyuthi dalfi A&Dt Al Mantsu fi At-Tdsir bi Al Ma'twr

0ld- 3,'h. 2l) dan dihuurmgran k€da Ibnu Juir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Abbas.
.& Dinyatalcan oleh As-suyuthi dalam Al ltqorfi Ulan Al QT'@t (jld' 2' h' l4)'
* Oisibutkan oleh Asy-Syaulcmi &lm Fah Al Qse OH" 2, h. l3l)'

t- 
Q". Al An'aam (6):67.t* iirit ayakan ot"n e&-mrUri dalu Joi' Al Bayot 'An Tohwil Ayi Al Qur'ot

(ld. I l, h. 438) bngan sana&nyasebagaimua @a also sebeluurnya'

i. Contot op t"latfuisebudon aaam trtir s,rran Aali 'Imram ayd dan 105, serta surah

An-Nisaa'aYat 140.
l:. piriwayattan oleh AI Ajiri dalm kitab Ltl.SJla i'ah (h.5) dengan sanadtyq dia

bcrlcata: ALu Bakar Umar bin Sa'id Al QuAhisi menceritakan kepada kami dad Ali bin

Abi Thalhatl, dari Ibnu Abbas. Kcmudiu discbutkan aso lmri'

.:. Oinllat"{- pula oleh As-Suyuthi &fu Ad-Dtr Al Matsr fi Ar-Tafsir bi Al

Mort; CH. 3, t. zo) o* dia mengfrubrmgkannya kcpada Ibnu Jariri, Ibnu Al Mundzir,

serta Ibnri ebu Hatim, dari Ibnu Abbas. Ksnudian dis€butkan atso ini.
t* Q..Al An'aam (5): 70.
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Dia berkata, "Ayat J:,:$ Maknanya adalah tufztah
(Dibeberkan).'rolo

[383f Firman Allah Ta'ala, VA a$i 4i "Mereka itutah orang-

orang yang dijerumuskan kc dalam neraka."tot I

Dia berkata "Mereka itulah

-perbuatannya-.'lol2

yang dibeberkan

[38af Firman Allah Ta'ata, ":;rw-{it#_{ 6 fiivi nliil j,
inli-M ii'r1i ;}fi o tlr#i'gfi clg x a's iyfi u,fi {f
6:,,^ititl SS'&€li'a:'tr i il e:'l 6t 3W ,s:'i;t Jy
*Katalunlah, 'Apalcah kita akan menpru selain dtriryda Allah, sesuotu

yang tidok daryt mendatangkan kemanfaatan lcepada ktta dan tidak

(pula) mendatangkan kemudluratan kepada kita dan (apakah) kita akan

dikembalilran ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita,

seperti orang yang telah disesatkan oleh syetan di pesov,angan yang

menahttlran; dalam keadaan bingung, dia mempwryai kou,an-kmttan

yang menanggilnya keWda jalan yang lurus (dengan mengatakan),

'Marilah ihfii kami'. I{atakanlah, 'Seswrggtrtnya petunjuk Allah itulah

(yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar merrryrahkan diri
kcpada Tuhan semesta o1r*t."toti

Dia berkata, "hi perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk

tuhan-tuhan dan orang-orang yang menyeru kepadanya dan untuk para

penyeru yang menyeru kepada Allah, seperti seseorang yang sesat di

jalan dan kebingungan, yanB salah seorang di antaranya menyeru, 'Wahai

'oto Diriwayatkan oleh Ath-Thabari daleurr. Jami' At Balan 'An Tahwil Ayi Al Qur-an
(ld. I l, h. 4,14 dan 449) dengan sanad-nyayang telah disebutkan pada atso no. 380.

'0" Qr.Al An'aam (6): 70.
t0r2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' AI Bayn 'An Tatwit Ayi At Qur'an

(ld. I l, h. 444 dan,t49) dengan satwd-nyayang telah disebutkan padaatsar no. 380.
rors 

Qs. Al An'aam (5): 71.
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fulan bin fulan, kemarilah menuju jalan ini!' Jika orang yang menyeru

pertama ini diikuti, maka dia akan berangkat bersamanya hingga

dicampakkan ke dalam kebinasaan. Jika dia memenuhi seruan orang yang

menyeru kepada pctunjuh niscaya dia akan mendapatkan petunjuk jalan

itu. Penyeru yang menyeru makhluk kepada kebinasaan ini berkata,

'Buatlah bentuk bagi orang yang menyembah tuhan-tuhan itu selain

Allah'. Jadi, sesungguhnya Allah melihat bahwa orang itu berada pada

sesuatu hingga kematian datang kepadanya, lalu dia menghadapi

kebinasaan dan penyesalan. Firman-Nv", t'if 4 ibilri '^itir:i 6iff
'Seperti orang yang telah disesatkan oleh qntan di pesawangan yang

menokutkan'. [Dia berkaa: Adhallathu (menyesatkanny")].'o'n Mereka,

orang-orang yang binasa itu, menyerunya dengan namanya, nama

ayahnya, dan nama nenek moyangnya, lalu diikutinya, sehingga terlihat

bahwa dia berada pada sesuatu, dan kelak akan terjerumus ke dalam

kebinasaan. Barangkali terjerumus ke dalam kesesatan di muka bumi dan

binasa karena kehausan. Inilah keadaan orang yang memenuhi seruan

tuhan yang disembah selain Allatr 51ry1.rr0rs

[385f Firman Allah Ta'alo,7ei43ft
gaib dan yang tut tpali'tot 6

#$'S$ * oia mengetalrui yang

tort Tarnbahan di dalam dua anda kurung t€rdapat dalan Ad-Dtr Al Mantsur.

'ott Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An TaLwil Ayi Al Qur'an
(ld. ll, h. 453 dan 453) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan arsr ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu lktsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin (ild. 3, h. 274 dm
275) serta dihubungkan kepadaAli bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
€. Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dw Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 2l dan 23) dengan lafazh: Ini menrpakan pemmpamaan yang dibuat oleh Allatt
untuk tuhan-tuhan itu, dan bagi para pcnyeru.... Kemudian disebutkan a*ar ini.
Dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.

'otu Qr.Al An'aam (6):73.
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Dia berkata, "sesungguhnya yang mengetahui hal yang galb dan
yang nampak adalatr yang meniupkan sangkakala.,,I0lT

[386f Firman Allah ra'ata, ;]lt; gfAi LKy ;+fl:"i 4+{$
l+SAi'U irkj"Dan demikianlah Kami prlihakan kcryda lbrahim

tanda'tmda kcagwgot (Kami yang terdap) di lorgit de, di burri, do,
(Kami memprlilwtkmryta) agu lbrahim itu termasuk or@rg{rang Wrg
yakitt"IolS

Dia berkata" "Atau penciptaan langit dan btrmi.-lots

[38fl Firman Allah Ta'ala, ,r3'r3 ;$LAi 3KY ;+fi-6) 1r(K,
uDan demikianlah Komi perlilatkan kepada lbrahim tanda+odo
lreagungan (Kamiyotgterdapat) di langit dan di btoni."

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Ayat,,I{ami prlihotkanl maksudnya
adalah, matahari, bulan dan bintang."lo2o

--- -ror7 
Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Totwil Ayi Al ew'ot(ild. ll, h.463 d8n a6a) dengan sanad-nyq dia berkda: Al Mutsuna menceritah

kepadaktt, dia bcr*-..k AMutlah bin Shalih menceritalon kepada knni, dia brkata:
Muawiyah bin Shslih mcocaitakan kepadaku dari Ali bin Abi ThathaL dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan arsr ini.

1: Pinyqakanoleh Asy-Syaukani dalan Fath Al eadir $rd.2,h. t3z) dan dia berte:
Diriwayatkan oleh Ibnu Jrir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu Hdim, iari tuou Abbas.

il]l qr. Al An'aam (6): 75.

.-- -t" giriwayatkan oleh Ath-Thabari ddam Jami' At Bayan 'An Tahtil Ayi Ar ew'ot(ldiJl 
-h: 

470) dengaa soud yang telah disebutkan pada alro sebelumnya'" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'n ralwi eyi Al ew-or
0ld. I I' h. 47 4) dengn sanad yang telah disebutkan seberumnya p da ass no - 3g5.

Syaikn Mahmud Syakir -1en-tahqiq-nya- berkata,'*Oahm cetakan), yang
dimaksud dengannya adalalL Kami perlihatkan matatrari. Dia menambahkan kulta nwiihi
({a$ rymnerlihatkannya) dalam manuskrip." Lihat Hanisy At-Tofiir ath-Ttubot (11d.
tt,h.474).
€:_ -Atty ini diriwayatkan oteh Al Baihaqi darart Al lqtiqod Alo Madmhib As-satd
Ahlus-sunnah wa Al Ja,ma'ah (h. 7) dengan sanad-nyq aia uertcata: Abu Zakariya bin
Abi Ishaq mengabarkan kepada kani, Abu AI Hasan Ahmad bin Muhammad bin eMus
m9n-gabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari ef tin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso rai.
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[38st Firman Allah ra'ala; gt\ii,+t;ai 
''t'y $y:*-{f:t3881 Firman Allah Ta'ala, d;-t$ o.itla$ c''ih'I AiL-csl3t':Dr

-s 'JC 'i;t-gt\,:t6 36W 6 'J$i ,11G i.JfQ-. '#A'r:.ry;'b51;ydtJ,Jrl \.li rJ,-ll,Lr db l+} l.J Llilt * ti t.,tr\7 .r-Y.r'Luvt=4

ti'; {a-ie s rsi;'i ie c2c,.4'i" 9@ .af .4',ffii?.il^+"oLli';;i,;&6';fi Y'rutr'14(ii i,t 2
;- il'.L- o'i

'@ ';${q fuj A +'fi 36 J$l-ff"'Dan demikiantah Kami

perlihatlton kepada lbrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang

terdapat) di langit dan di bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agar

Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketitra malam meniadi

gelap, dia melihat sebuah bintang (alu) dia berkata, 'Inilah Tuhanlat''

Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, 'Aku tidak suka kepada

yang tenggelam'. Kemudian tatkala dia melilnt bulan terbit dia berkata,

,Inilah Tuhanht'. Tetapi setelah bulan itu tenggelam dia berkata,

,sesungguhnya jilca Tuhanhr tidak memberi petunjuk kcpadaht, pastilah

aht termasuk orang-orang yanS sesat" Kemudian tatftala dia melihat

matahari terbit dia berkata, 'Inilah Tuhanht, ini yang lebih besar', maka

tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, 'Hai lraumlal

sesungguhnya alat berlepas diri dari apa yang kamu persekufukon'."1021

Dia berkata, "Firman-Nya,', Dan demikionlah Kami perlihatkan

kewdo Ibrahim tanda-tanda kcagungan (Kami yang terdapat) di langit

dan di bumi, dan (Kami memperlihatkannya) agor lbrahim itu termasuk

orang-orangyangyakin',maksudnyaadalahmatahari'bulandan
bintang. ,Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu)

dia berlata, ,Inilah Tuhanhl'. Lalu dia menyembahnya hingga

tenggelam. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata, 'Aht tidak

sulra lrepada yang tenggelam'. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit

dia berkata, ,Inilah Tuhanht'. Lalu dia menyembahnya hingga

tenggelam. Tetapi setelah bulan itu tenggelam' dia berkata'

*DinyatakanolehAsy-SyaukanidllamF1thllQadir$1d.2.h..135)dandihubungkan
keoada Ibnu Jarir, Ibnu Aittundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas'

' ro2t 
Qs. Al An'aam (6):75,76,77,dan 78'
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'Sesutguhryn jika Tuhonku tidak memberi petunjuk kcrydaku, pastilah

aka termasuk or(mg-orang yotg sesat'. Kemudian tatkala dia melilwt

mataluri terbit dia berkata, 'Inilah Tuhanht, ini yng lebih besar'. Dia

pun menyembalrnya hingga tenggelam. Namun tatkala matahari itu telatl

terbenam, dia berkata lHai kaunht, sesungguhnya aht berlepas diri dari

apa yang kantu persehttukan t. u t 022

[3sef Firman Alrqh ra'ata, & ,i:t Ll'$_ 7; l5t; u_$l 
*ororg-

orang Wrg berinan dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengut

kc zhalimm (tyirik).'' o"

Dia berkata,'Dengan kekufuran."lma

[3e0f Firman Auah ra' at a, q j,<i r{ {Ati'*fi; Tfgi'#it'. i.5i 641
C$-,qir:t 6, U& 3fi -r'{'$ "Mer"tra itutah orang-orang yang

r@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Tah+il Ayi Al Qw'ot
$ld. ll, h. 480) dengan soud-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadakq
diaberk*a: Abdullah bin Shdih menccritakan kepada kami, dia Mata: Muawiyah bin
Shalih menccritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan aaro ini-
* Diriwayaflran oleh Al Baihaqi dalan Al Asma'wa Ash-Shila, (h. 355) dengan sana&
nya, dia bcrlot& Abu Utsman mengabarkan kepada kami, Ibnu Zhahir bin Khuzaimah
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Hamdun bin Khalid bin Yazid menceritakan
kepada kami, Abu Harun Ismail bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Shalih
menceritakan keparla kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini-
* Dinptakan oleh Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkan Al Qur'an (ild. 4, h.2462)
dengan lafaztr: ketika malam menjadi gelap, dia melihat bintang dan berkata, "Inilatr
Tuhanku." Dia menyembatrnya hingga tenggelam darinya. Demikian juga dengan
maahari dan bulan. Ketika telah sempuma pandanganny4 dia berkata, "sesungguhnya
aku bebas dari apa yang kamu persekutukan." Dia menghubungkan atso ini kepada Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Oleh karena itu, tidak benar jika dihubungkan kepada
Ibnu Abbas.t* 

Qr.Al An'aam (6):52.
r@a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'on

fild. ll, h. 498) dengan suad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: AMullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atss ini.

TAFSTRIBNUABBAS A



telah l(ami berikan kcryda merelo ldtab, hihnst (pnahonm agana)

dan kenab ian. Jika orang-orong (Qtraisy) ita runginglcoiny (yorg tiga

macam itu), maka sesuguhny lhni alcot nunyeral*nqn kc@
kottm yang se kali-kal i tidak nenginglcoin1ta "' M

Dia berkata, "Firman-Nya, ,t$ q ik- of 'ttta orangerotg
(Qtraisy) itu mengingkniryn (yang tiga mrcmt fz/', maksudnya adalah

jika mereka mengingkari Al Qur'an."l%

[391] Dalam suatu riwayat yang dimaksud dengan 'mercka' adalah

penduduk Makkah. Ibnu Abbas berl<atq "fika mereka kufu terhadap AI

Qur'an, <L/rK,+jr:iCi Uet S'Iutulca sesugubqu Koni akn
menyerahkannya keryda kaur, lung sekali-kali tidak mengingfrotu4n',

yakni: Penduduk Madinatr dan fuishar.'l@?

[3e2f Firman Alrarr Ta'ata, -{J3 ';s311 i+i#-'211 636 A$ A{i
Q*ft ;F>Jt i $LU ,&'S3rllwr"*o itutoh oransonots
yang telah diberi petui* oleh Allah ,rro*a ihnilah ptwtjuk nereb.
Kotalranlah, 'Alat tidak meminta tph b@ru dalon nwqmnpikmr
(Al Qtr'an)'. Al Qw'an itu tidak loin lwryalah utuk segala

,-r1."lo2E

t* 
Qr. Al An'aam (6): 89.

r@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalm Joni' At tuym 'An Tahwil Ayi At Qu'or
(ld. ll, h. 515) dengan san&tnya, dia bcrkata: Ati bin Daud menceritaka kepadakq
dia berkata: Abu Shalih mcnccritakm k€pada tmi, Muawiyah bin Shalih mcnceritakan
kepadaku dari Ali bin Abi Ttalhab, dari Ibnu Abbos.

r@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalamJotti' Al fulw 'An TaLwil Ayi Al Qu'ot
Cld. ll, h. 516 dan 517) dengan suahg dia bertata Al Mutsmna menceritakm
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menoeritak n k€pada kami, Muawiyah meirceritakm
kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, Kcrrudian disebu*an atstimri.
* Dinyatalcan oleh As-Suytrthi dalam Ad-Dw Al M@rts.llr fr At-Tafsir bi Al Ma'tss
fild. 3, h. 28) dan dihubungkm kepada hnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.t't Q..Al An'aam (6): 90.
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Dia berkata, *Allah kemudian berfirman tentang para nabi yang

mereka sebuq 3+31 &4 'Moka ikutilah petwtj* mereka'. "102e

[393f Firman Allah Ta'ala, n 7&'adlt iJ6 +"ri'6r"ii;:su;
'r{z *o*, mereka tidak menghormati Allah dengan penglnrmaton

semestinln dikala mereka berkata, 'Allah tidak memrukan senntu ptor

kcrydo Dranusiat.tiloio

Dia berkata, "Maksud'Merekd di sini adalatr bani Israil. Orang-

orang Yahudi berkata, 'Wahai Muhammad, apakah Allah menurunkan

sebualr kiab kepadamu?' Nabi Muhammad menjawab, 'Ya'. Merel<a

berkata, 'Demi Allah, tidak diturunkan suatu kitab pun dari langit'."

Ibnu Abbas berkata, "Allah lalu menurunkan firman-Nya, 'i;i i
dE,ifitf,; &i +iq afit .f$l'siapkah yang menwunkan kitab

(Tawat) yong dibawa oleh Musa sebagai cahary dan petunjuk bagi

manusia', hingga firman-Nya, '$lSVt -75'Dan bapak-bapak kamu'.

Allahlah yang menurunkannya."l o3l

t@ Dirirvayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tatwil Ayi At Qar'or
(ld. ll, h- 519 dan 520) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali bin Daud menceritakan
kepada lrami, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkafia:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian dis€buftan otso itn.

l'o Q".Al An'aam (6): 91.
t6r Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Tahwil Ayi Al Qur'ot

(ld. I l, h. 523) donigaln sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna meirceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atso ini.
.:. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
(ld. 3, h. 28 dan 29) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu
Hatim, Abu Asy-Syaikh, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkanjuga olehnya dalarn Asbab An-Nuzul (h. 87) dengan lafazh orang-omng
Yahudi b€drata, "Demi Allah, Allah tidak akan menurunkan suatu kitab pun." L,alu
diturunlonlah apt ini.
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[39af Firman Allah Ta'ala, .t.,.i 

"i. 

'ii li:i Yj *Dan mereka tidak

menghormati Altah dengan penghormatan semestinya. " 
t 03 2

Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka tidak

beriman kepada kekuasaan Allah atas mereka. Jadi, barangsiapa beriman

kepada Allah, bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, berarti telah

menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Sedangkan

orang yang tidak beriman kepada Allah adalah sama dengan tidak akan

menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya." I 033

[3e5f Firman Allah ra'ata, dtl$ciftfi $i +'e ,sit 66Xdi';, 'S

*Katakanlah, 'siapakah yang menurunkan kitab Qaurat) yang dibawa

oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi maruuiot2 trt034

Dia (Ibnu Abbas) berkata, *Allah yang menurunkannya."lo35

[396] Firman Allah Ta'ala, '6; gi {irt fi 'rd$ "oo, agar tamu

memberi peringatan keWda (penduduk) Ummul Qura (Maklrah) don

orang-orang yang di luar lingkwrgawrya. " 
t 036

''' Qr. Al An'aam (5):91.
f@' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An TaLwil Ayi Al Qar'an

Cld. ll, h. 524) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsr ini.
r.. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 28 dan 29) secara panjang lebar dan bersambung dengan clsr sebelumnya.

Dia menghubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-
Syaikh, dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.

'o'o Qr. Al An'aam (6): 91.
to's Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An TalNil Ayi Al Qur'an

(ld. ll, h. 528) dengan sanad-nyapada atsar sebelumnya, dan merupakan ringkasan
dari atsar sebelumnya (no. 389)
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhim (ld. 3, h. 294\ dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas.

'"Qr.AlAn'aam (6):t2.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah di Ummul Qurq Makkah,

dan sekitarnya, dari berbagai negeri, mulai Timur hingga Barat."l037

[397f Firman Allah Ta'ata, '.r<tW ,ifi "* a6t:$:i 1-u] 
/]1

4fi frLi "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di wabu

orang-orang yang zlrulim berada dalan tekanan-tekanan sakaratul maut,

sedang para malaikat memulail dengan tanganry/a."1038

Dia berkata, "Ini terjadi ketika kematian. Al basthu artrnya adh-

dharbu (pukulan). Maksudnya, mereka dipukul dari depan dan

belakang."lo3e

[398f Firman Allah ra'ata, 'ttfii '$e #f 'i:i'&;i'Jfr ta
"sungguh telah terputuslah (pertalian) di antara kamu dan telah lenyap

dwi pada lcamu apa yang dahulu kamu anggap sehiu Allah."tu0

to" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. ll, h. 531) dengan sanad-nyadalanatsar sebelumnya.

* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Al Asma'wa Ash-Shifat (h.343) dengan sanad-

nya, dia berkata: Imam Abu Utsman mengabarkan kepada kami, Abu Thahir bin
Khuzaimah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Hamdun bin t(halid bin Yazid
menceritakan kepada kami, Abu Harun Ismail bin Muhammad menceritakan kepada

kami, Abu Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyatr bin Shalih menceritakan

kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.! Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

Old.2, h. 29) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,

serta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
l. Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (11d.2, h. l4l).

'o" Qr.Al An'aam (6): 93.

'0" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qur'an
(jld. ll, h. 538 dan 539) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

liepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kemudian disebutkan atsar ini.
.! Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ild.2' h. l4).
* Dinyatakan pula olehnya dalar1. Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.3,
h. 32) dan dihubungkan kepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Asy-syurkani dalam Fath Al Qadir (11d.2,h.142).

'* Qr.Al An'aam (6): 9a.
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Dia berkata "Maksudnya adalah, terputusnya hubungan

silaturratrim dan kedudukannya.' l ul

[3eef Firman Alhh ra'ata, ,l; *t'r'$'*-UAG ES 3i' Ai i,y

';tKB 6t 
"6r "ttSW 'u-#i;srr*rgsrt;rto Attah menumbuhkan

butir tw$uh-turrbuhm dan biji bwh-bulwl Dia mengeluarkan yang

hidtrp dari yang ,nati dan mengeluokon lwtg mati dui yang hidup.

(Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa knmu

nasih berytaling.-Ia2

Dia berkata, "sperma yang mati keluar dari yang hidup,

kemudian dari sperma itu keluar manusia hidup.'lB3

[a00f Firman Alla]r Ta'ala, '95 ,-;3i; (d.:. ,ltri |F: S*i t6
;ii hiil )-$ ,$f'Y$L "Dia menyingsingkan wgr dan meniadikan

malam unhtk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk

perhitungan. Itulah kctentuan Allah Yang Maln Perkasa lagi Maha

Mengetahul.'tul

Dia berkaa, "Maksud istilatr at isbaaldalam firman-Nya, 35

&ij 'Dia menyingsingkan pdg', adalah sinar matahari pada waktu

siang, dan sinar rembutan pada waktu malam."lflS

'*r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al fu1wr 'An Talwil Ayi Al Qw'ot
(ld. I l, h. 54E dan 549) dengan sanodyangblah discbnth @a atso sebelumnya-

$ Dinptakan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dtr Al Mmtsu fi Ar-Tafsir bi Al Ma'tst
Ctd. 3, h. 33) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibmu Al Mundzir, serta Ibnu Abu

dim, dad Ibnu Abbas.
t*'Q.. Al An'aaur (6): 95.
rB' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayu 'An Takwil Ayi Al Qur'an

Cld. ll, h. 553 dan 554) dengan sanadyanglelatr disebutkan padaatsono.33?.t* 
Qr.Al An'aam (6): 96.

tss Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Baran 'An Tahwil Ayi Al fur'an
(td. ll, h. 555 dan 558) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatt
bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari lbnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsorni.
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[401f Firman Allatr Ta'ala, tt* 'fi6 ;Aii,,Dan (menjadikan)

matahoi dan bulon untuk perhitungan. "

Dia berkata, "Maksudnya adalah, jumlah hari-hari, bulan-bulan,

dan tahun-tahun."tffi

[402f Firman Atlah ra'ata,'6*t"i# t$ "i3 i FG -,s$f ii
"Dan Dialah y(mg menciptakan kamu dmi seorang diri, maka (bagimu)

ada tempat tetap dan tempat simpanrn.tiolT

Dia berkata" "Al mustaqar (tempat tetap) maksudnya adalah di
dalam rahim. Al mustauda'(tempat penyimpanan) maksudnya adalah

yang tersimpan di dalam tulang rusuk seorang laki-laki dan hewan.,,lm8

[403f Firman Allah Ta'ala, 'ray' tf* @ U ,F::t U *Dan dari
mayang hrma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai.',tue

Dia berkata, 'Maksud lafazh al qinwaan ad-daaniyah (tangkai-

tangkai yang menjulai) yaitu pohon kurma yang pendek dan tandannya

menyenfuh tanah."loso

{' Dinyatakan oleh As-suyuthi dalanAl ltqanfi Ulum At eur'an (ild. 2, h. 14) danAd-
Dur Al Mantsur fi At-Tafstr bi AI Ma'tsur 0ld. 3, h. 33). Keduanya dihubungkan kepada
Ibrg-.lgro, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.,* Ibid

lilqr.Al An'aam (6): 9E.rN Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Tatwil Ayi Al eur'an
Cldi:^I, h. 566 dan 567) dengan sanadpadaalsar sebelurnnya.

lll qr. Al An'aam (6): 9-9.

.. 
r,s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan ,An Takwit Ayi At eur'an

qld: ll, h.476) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkara: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi rhalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsao.tni.
{' Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhizr (jld. 3,h. zgg) dengan
lafadr: Pohon kurma pendek yang tandan-tandannya menyentuh tanah.
'!' Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
0ld. 3, h. 36) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[a04f Firman Allah Ta'ata, :;i3A f+"F {lLYt3lf "p"rhatikanlah

bualmya di waku polonnya berbuah, dan (perlwtikan ptlalah)

kematangawtya."tost

Dia berkata" ".+$Smaksudnya adalah apabila telatr matan U.ntos2

[405f Firman Ailah ra'ata, ?vr| {r;.tlg$tw"# i(d fi.lw.t
'1tr2 fiu;'Oo" mereka (orang-orang muryrik) meniadikan iin itu sehttu

bagi AUah, padahal Allahlah yang menciptakan ii*iin itu, fun mereka

membohong (dengan mengatakan), 'Bahwasanya Allah mempunyai anak

toki-laki dan peremptnn', tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan."tos3

Dia berkata, "Dan mereka membolnng (dengan mengatakan),

'Bahwasanya .AAah mempwryai anak laki-laki don perempuan',

maksudnya yaitu, mereka membuat-buat kebohongan."losa

[406] Firman Allah Ta'ata, $ri €.'-5:,'rJfr;gi5T ,1F; CVKS

3fr 1fi"D"^ikianlah lfumi mengulang-ulangt ayat-ayat Kami

suryya (orang-orang) lnng beriman mendapat petw{uk dan yang

mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, 'Kamu telah

mempelajari ayat-ayat itu (dori Ahli Kitab)', dan supcya Kami

menjelaskan Al Qtn'an itu kcpada orangerang yang mengetahui. "t 05 5

* Dinyatakan pula olehnya dalarn Al hqan fi Uum Al Qur'an Old. 2, h. 14) dengan

lafazh: pohon kurma pendek yang tandan-tandannya menyentrh tanah.
t*' 

Qt. Al An'r2m (6): 99.
162 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Talcvil Ayi Al Qur'an

(ld. I l, h. 58 I ) dengan sanad-nya seperti pada ats o sebelumnya.

* Disebutkan oleh As-suyuthi dilarn Ad-Dur Al Man*urfi At'Tafsir bi Al Ma'tsur $ld.
3, h. 36) dengan lafadr: nadhiuktu (kematangannya). Dihubungkan kepada Ibnu Jarir,

Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas.
tot'Qr.Al An'aam (6): lo0.
to* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an

(ld. 12, h. 8) dengan sazad yang telatr disebutkan sebelumnya (atsu no. 403).

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 301) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi Ulun Al Qur'u (ild. 2, h. l4).

toss 
Qs. Al An'aam (6): lo5.
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Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Firman-Ny a, L1i21r'rlAj'supaya
(orang-orang) yang beriman mendapat petunjuk dan yang

mengakibatkan orong-orang musyrik mengatakan, "Kamu telah

mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)".' Mereka berkata, 'Kamu

membaca dan belajar (dari ahli kitab)'. Hal itu sama seperti perkataan

orang Quraisy."lo56

[407f Firman Allah Ta'ala, ',,f.-i:fl a] ,r*1i"Dan bertrtalinglah dari

or ang-or ang musyr ik " 
I o 5 7

Dia berkata, "Firman-Nya , '6-Fi * ,i,;?t'Dan berpalinglah

dari orang-orang musyrik', dan yang serupa dengannya dari ayat yang

dengannya Allah memerintahkan kaum mukmin untuk memberikan maaf

kepada orang-orang musyrik, diganti oleh firman-Nya, 'Maka bunuhlah

orang-orang muryrikin itu di mana saja kamu jumpai merelca'."r058

[408f Firman Auah ra'ata, :Ju;w a{t 6Jw,61?itt,,i,( i6
fa $ "Oo, kalau Altah menghendaki niscaya mereka tidak

mempersehttukan(Nya). Dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara

tos6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Taku,il Ayi Al Qur'an
()ld. 12, h. 27) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (11d.

3, h. 38) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta
Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.

'ot'Qr.Al An'aam (6): lo5.
1058 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Takwit Ayi At Qur'an

(lld. 12, h. 32) dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada atsar sebelumnya.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan As-Sunan Al Kubra (ld. 9, h. ll) dengan
sanad-nyq dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada
kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus mengabarkan kepada kami,
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ir.i.
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bagi mereka; dan kamu sekali-kali buknnlah pemelihara bagi

mereko."1o59

Dia berkata, "Allah SWT berfinnan, 'Jika Aku menghendaki

niscaya Alat lamptllran merela dalam kcadaan mendapatkan petunjuk

semrta', "lo6o

t4lsly\yAllah ra'ata, 'ifrl#r ,fi\ ei ui'ii <:$lj:}fit
* *rl2so "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah

dengan melampaui b atas tanpa trrcngetahuan. " t M I

Dia berkata, "Mereka berkata, 'Wahai Muhammad, kamu

berhenti mencaci-maki tuhan-tuhan karni, atau kami akan mencaci

Tuhanmu'. Allah pun melarang mereka (orang-orang mukmin) untuk

mencaci-maki berhala-berhala mereka, 'Kareno mereka nonti akan

memaki Altah dengan melampaui batas tanpa pengetalruant.nto62

'0" Qr. At An'aam (6): lo7.
rm Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalun Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qtr'an

(ld. 12, h. 23) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifat (h. 225) dengan sanad-
nya, dia berkata: Ibnu Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan
Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Manuur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 38) dan dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim serta Al Baihaqi dalam Al Asma'
wa Ash-Shifat, dari Ibnu Abbas.t*' Q..Al An'aam (6): los.

162 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an
(ld. 12, h. 33 dan 34) dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada atsar sebelumnya.
* Disebutkan oleh lbnu Kasir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 308) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur Jt At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 38) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,
serta lbnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.
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Dia Maha Memberitahukan. oli ;itl # ALfjC i!; 6Af 3:i J;i
JF J@ 4;,;tti 4H 6yi;';ii €J Ji;J@ t*:ai # iK

t *lt e 55V i;1 O <J I +7'crt,;; L :{upoyo 
i ongon

[410f Firman Allah Ta'ata, ;I3 rA &6 $K:o" ikiontah trtumi
jadilran setiap unat mengongap baik pekcrjam r*r"I*"t(E3

Dia (Ibnu Abbas) berkata" "Dijadikan bagi setiap umat
mengganggap baik pekerjaan mereka" hingga mereka mati."lB

[4rr] Firman Auah ry'ata, i,'i31 +lFS i tK i;AiY #6 8;
'Jti:3-A;$A'fi$"Dan (begitu pla) Kani mematingkan hoti don

penglihatan mereka seperti mereka belum pernah berimon kepadonya (Al

Qur'an) pada prmulaatrrya, don Kami biarkan mereka bergelimang

dalam lre sesatarmya yang sangat- " I Ms

Dia berkata, "Allah SWT mengabarkan perkataan hamba-hamba

itu sebelum mereka mengatakannya, serta memberitahukan perbuatan

mereka sebelum mereka melakukannya. Dia memberitahukanmu karena

ada orang yang mengatakan, "Amat besqr prytesalanku atas

Irelalaianht dalam (menwuikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aht
sesungguhnya termasuk orangerang yang memperolok-olok*an

(agama Allah)". Atau supaya jangan ada yang berkata, "Kalau

sekiranya AAah memberi Whmj* kepadaht tentulah aht termasuk

orang-orong yang bertalcwa". Atau supaya jangan ada yang berkata

ketil@ ia melihat adzab, "Kalant sekiranya alat dopat kcmbali (ke dunia),

l*'Qr.Al An'aam (6): l0E.fw Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al lqnqad Ala Madzhab As-Salaf Ahlus-
Sunnah wa Al Jama'a\ dengan soud-ny4 dia berkata: Atu Zakariya bin Abu Ishaq
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Abdus
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Sa'iad Ad-Darimi berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shatih, dari Ali bin Abi
Thalhah, dari lbnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.t*'Qr.Al An'aam (6): llo.
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niscaya aht akan termasuk orang-ortmg yang berbuat baik" (Qs. Az-

Zrxnar [39]:56-58)

Dia berkata" "Termasuk orang-orang yang mendapatkan

petunjuk. Allah lalu memberitahukan bahwa jika mereka dikembalikan

ke dunia maka mereka tidak al<an istiqamah pada petunjuk. Allah

berfirman, '";,SJ ib fA V g V,6 W tr; 'sekiranya mereka

dikcmbalikan kc dwtia, tentulah mereka kembali k"poda apa yang

mereka telah diluang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu

adalah pendusta-pendusta belaka'. Allah juga berfirman, -tr"$ 8;
ii d;1 "9",iH- i g i;g.V 'Dan (begitu puta) Kami mematingkan

hatt dan pnglilntan mereka seperti mereka belum pernah beriman

kepadanya (Al Qw'an) pada permulaannya'."

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Sekirangnya mereka dikembalikan ke

dunia, niscaya dihalang antara mereka dengan petunjuk, sebagaimana

dihalangi antara mereka dengan petunjuk pada pertama kali mereka

berada di dunia."lffi

[4r2] Firman Allah ra'ata, (F3 |SllkSi,A$al 'ef6iGl i;
6tr& 'fi45-J {t Yj$). t}te Sii,6 'gfif 

"Katau

sekiranya Kami twwtkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang

yang telah mati berbicara dengan mereko dan Kami hmpikan (prla)

16 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
fild. 12, h. 44 dan 45) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkm: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atso ini.
* Atso ini akan dijelaslon dalam tafsir surah Az-Zumar ayat 56 dan 58.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al lqtiqad (h. 67) dengan sanad yang telah
disebutkan sebelumnya, dengan lafaztr: Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia,
niscaya dihalangi antara mereka dengan petunjuk, sebagaimana dihalangi ketika pertama
kali mereka berada di dunia
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 310)dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan
padalafadmya
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segala sesuatu kc hadapn mereka niscayo mereka tidak (iuga) akan

beriman, lrecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka

tidak mengetahui."tM7

Dia berkata,"Niscaya mereka tidak (iuga) alcan beriman.Mercka
adalah orang-orang yang sengsara. Allah kemudian berfirman, 'Kecuali
jilra Allah menghendaki'. Merekalah orang-orang yang mendapatkan

kebahagiaan yang telah diketahui oleh Allah bahwa mereka masuk ke

dalam golongan orang-orang beriman."l68

[413f Firman Allah Ta'ala, # rC'lf*qrAuDan Kami htmpuilran
(pula) segala sesuatu ke hadapan merelca."

Dia berkata, "Dalam keadaan dapat dilihat oleh mata mereka."l6e

[4r4f Firman Allah ra'ata, -r]$\<r]"t{ Airtirl /ttt;;!j
63jd iY t|*i l;ifllj"Dan (iuga) ogm hati kecit orang-orans

l*] Qr. Al An'aam (6): ll l.
168 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwit Ayi Al ear'an

(ld. 13, h. 47) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifat (h. 105) dan
bersambung dengan atsdr yang akan dijelaskan dengan sanad-ny4 dia berkata: Abu
Zakarrya bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad
bin Muhammad bin Abdus Ath-Thara'ifi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,
dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsr ini.

rffie Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Jami' At Bayan 'An Taltu,il Ayi At Qur'an
[ld. 12, h. 49) dengan sanad-nyapada atsar yang telatr disebutkan sebelumnya.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim 01d.3, h. 3ll) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
Bulchari (ild. 8, h. 146) dan dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim serta lbnu Jarir, dari
Ali bin Abi Thalhatr, dari lbnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 14) dan Ad-
Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur (ild. 3, h. 39) secara panjang lebar, dan
dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
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yang tidak beriman kcpada kchidupan akhirat cenderung kepada bisikon

itu, mereka merasa senang kcpadanya dan supaya mereka mengerjakan

apa yang mereka (syetan) keri akan. " t 070

Dia berkata, "Firman-Nyu,'o'-r$ Att;;lj'Dan (juga) agar

hati kccil', maksudnya adalah, hati itu condong kepadanya."loTr

[415f Firman Allah Ta'ala, 6]jt illSjQj"Dan supaya mereka

mengerjakan apa yang mereka (syetan) kerjakan."

Dia berkata, "Supaya mereka mengerjakan apa yang telah

dikerjakan oleh syetan."lo72

[416] Firman Allah Ta'ata, 'W3.#P, {t1r/J;;ti; SElk
*Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama

Allah l@tilu menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-

Nyr."'0"

Firman Allah ra.'ata,':g Xt; rt|;tf ii f$ lV4lJLU'|jif{ '#t 'l;,ts ib"{J#.;$xi iyl;A -i^t r:,i ";,{, *oo,

janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama

Allah l@til@ menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam

itu adalah suatu kefasilran. Sesungguhnya syetan itumembisikkan kepada

lrawan-lawannya agar mereka membantah kamu; dan jika lwmu

menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang

yang musyrik."to74

'olo Qr. Al An'aam (6): ll3.
r07r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tatortil Ayi Al Qur'an

(ld. 12, h. 58 dan 59) dengan sanad-nyapada atsar no. 412.
* Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.
3, h. 40) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Abu Asy-Syaikh,
dari-lb-nu Abbas, dengan sedikit perbedaan pada lafirdrnya

,on lbid
lil' qr. Al An'aam (6): I18.
'0" Qr.Al An'aam (6): l2l.
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Dia berkata, "Wahai Muhammad, tidakkah kamu tidak membunuh,

melainkan menyembelih, lalu kamu memakannya. Sedangkan apa yang

dibunuh Tuhanmu kamu haramkan? Allah lalu menurunkan firman-Nya,

4pJ oyt';A <+{ti"{, 3L, frb * il i:,1 fi tLlTLUti
tf4 '& 'rf;:r:L'i 't$ Th$.;Dan iangantah kamu memakan

binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah l@tika

menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah

suatu kefasikan. Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada lcawan-

lrawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti

mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang

muryrik'. Jika kamu menaati mereka dalam hal memakan apa yang

dilarang bagimu, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan

musyrik."lo7s _r --_

[417] Firman Allah Ta'ata, .S; oi-6j' 5 LK) l;Ztt* it(;lilfu6#1, AKC erq,;:{ +t:6i a 
/^t iK nr;rt -t

5;L:- "Dan apakah orang yang sudah mati kcmudian dia Kami

hidupkan don Kami berikan kepadanya cahrya yang terang, yang

dengan cahaya itu dia dopat berjalan di tengah-tengah masyarakat

manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap-

gulita yang sekali-koli tidak dapat keluar dari padanya. Demikianlah

'@5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Bayan 'An Tahwit Ayi Al Qur'an
(ld. 12, h. 80) dengan sanad-nya. dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar ini.
.i. Diriwayatkan juga olehnya dalam tafsimya (ld. 12, h. 87) dengan sanad yang samao
dan dengan lafazh: Jika kamu menaati mereka dalam memakan apa yang dilarang
bagimu.
.1. Sebagaimana dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tofsir bi
Al Ma'tsur (ild. 3, h. 42) dn dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, serta Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas.
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Kami jadilran orang yang kafir itu memandang baik apa ya*g telah

mere lrn kerj akan. " I 07 6

Dia berkata, "Firman Altah, fq;\i 4 ir(;sl maksudnya

adalah orang-orang kafir yang sudah Kami beri petunjuk. 6l' 5 #:.;
o6 -Z .* #, Kata Nuur' (Cahaya) di sini maksudnya adalah AI

Qur'an. Firman Allah, ;ilht A 

^g 
f maksud dari azh-zhulumat

(Gelap-gulita/ di sini adalah kekufuran dan kesesatan."l0?7

[ar8f Firman Allatr Ta'ata, qf '# *i-j ,f ,ltya 6VKS

Q lt d."Dan demikianlah Kami adakon pada tiap-tiap negeri

penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melahtkan tiW-doya

dalam negeri 'tu."1078

Dia berkatq "Kami timpakan kejahatannya, lalu mereka

berbuat maksiat di dalamnya. Lalu ketika mereka melakukan hal itu,

Kami binasakan mereka dengan adzab."r07e

[419]FirmanAttahTa'ata,";ft';E>I$:llAfbIr;l'At;;'
ti,i W_ <43L "ial 

O i4-{r GlL q; *,{, i4 itl_ :{;- S
<ri|-S O-ill &i, G)i"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan

memberilran lrepadanya petunjuk, niscoya Dia melapangkan dadanya

untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah

''u Qr.Al An'aam (6):122.
Im Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi At Qur'an

fild. 12, h. 9l) dengan sanadyangtelah disebutkanpadaatsr sebelumnya.
.t Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 322) dengm
lafazh: atau, Dia memberikan petunjuk bagaimana berjalan dan bagaimana bertindak
dengannya. Cahaya yang dimaksud adalah Al Qur'an.
* Disebutkan juga oleh As-Suyuthi dalamAl ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 14) dan

dia berkata tentang firman-Nya, iffi QI "yon, sudah mati kemudian dia Kami
hidupkan. " Dia berkata" "Sesat, lalu Kami memberinya petunjuk."

'o" Qr.Al An'aam (6):123.
roD Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir At Qur'an Al Azhin (11d.3, h. 323) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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kcsesatanrqn, niscaya Allah menjadikan dodanya sesok lagi sempit,

seolah-olah ia sedong mendaki kc langit."tMo

Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu berusaha

agar semua manusia beriman dan mem-Daiat-nya pada petunjuk. Allatr

SWT lalu memberitahukan bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang

telah ditentukan kebahagiaannya oleh Allah pada penyebutan pertama,

dan tidak akan sesat kecuali orang yang telah ditentukan kesengsaraannya

oleh Allah pada penyebutan pertama. Allah kemudian berfirman kepada

membinasakan dirimu, karena merekn tidok beriman. Jika Kami

kehendaki niscaya Kami merutntnkan kcpada mereka mubjizat dari
langit, maka senantiasa htduk-fufuk mereka tunduk kepadanya'." (Qs.

Asy-Syu'araa' [26]: 3-41roat

[a20f Firman A[ah ra'ota, .] 651 & ,q|',ni W-4LL
6?.$-"Begitulah Allah menimpakan siksa kcpada orang-orang yang

tidak berimor.nlos2

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Ar-rijsu adalah syetan."lot3

'*o Qr. Al An'aarn (6): 125.

'*r Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam At Asma' wa Ash-Shifat (h. 104) dengan
sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada
kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Ath-Thara'ifi mengabarkan
kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thdhah,
dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

'ot'Qr.Al An'aam (6): lz5.
f ot3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'an

(ld. ll, h. lll) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Atsar ini dinyatakan dalam tafsir suratr Al Baqaratr ayat 6.
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[42U Firman Alrah ra'ata, 'n,3i*4 i #;,;5-6; ;tl;1Ti';t
-411 *Dan (ingatlah) hari di waha Allah menghimpunkan mereka

semuanya, (dan Allah berftrman), 'Hai golongan jin (syetan),

sesungguhnya kamu telah banyak Qnerytesatkan) manusia'. "1 
oil

Dia berkata, "Maksudnya adalah, kamu telatr menyesatkan

banyak orang dari mereka."lo8s

[422f Firman Allah ra'ata, 4S "tfi'tXl? 7yi$.ir]9'F;;:'r6i 36

At ,$*Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang

kamu kckal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahuit."t0s6

Dia berkata, "Sesungguhnya ayat ini merupakan ayat yang

mana seseorang tidak selayaknya menetapkan hukum atas Allah

kepada makhluk-Nya, apakah Dia memasukkan mereka ke dalam

surga atau ke dalam neraka?'1087

'otn Qr. Al An'aam (6): 128.

'ott Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalanJami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an
(ld. 12, h. ll5) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari lbnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsar ini.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qrr'or Al Azhim (ild. 3, h. 330) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas.
.t Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 45) dan bersambung dengan arrar berikutnya Dihubungkan kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas. Dia
menambahkan di awalnya, "Dia berkata dalaur hal kamu menyesatkan mereka."

'otu Qt. Al An'aam (6): l2s.
1087 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an

(ld. 12, h. 1 18) dengan sanad-nyapada atso yangtolah disebutkan sebelumnya.

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al @r'an Al Azhim (ild. 3, h. 331) dan

dihubungkan kepada lbnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 45) secara bersambung dengan arsar sehlumnya

l
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[423f Firman Allah Ta'ala, 'H€3 {rlX13 iiz$"Katakanlah, 'Hai

lraumht, berbuatlah sepnuh kcmampuanmu t. t t oEE

Dia berkata, "Pada arahmu."lo89

[42af Firman Allah ra'ata, &Stiil a;Ai A'131t, itlrc
t6#H,46u6"qq1fi '!,6]+ j:,51(4ilhLi#
tc i,6'r$Jgj -!t J4';$ iLotL 63 61 JtL*
<rtLL,;3- "Dan mereka memperuntukkan bagi Altah satu bagian

dari tanaman dan temak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka

berlrata sesuai dengan persangkaan merekn, 'Ini untuk Allah dan ini

tmtuk berhala-berhala kami'. Maka sajian-sajian yong diperuntukkan

bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kcpado Allah; dan sajian-

sajian yang diperttntukkon bagi Allah, maka sajian itu sampai kcpada

berhala-berhala mereka. Amat bwuHah kctetapan mereka i*.tioeo

Dia berkata, "Mereka membuat suatu bagian dari buah-buatran

dan harta mereka untuk Allah, serta membuat suatu bagian untuk syetan

dan berhala-berhala. Jika buah yang dijadikan bagian Allah jatuh di

bagran syetan, maka mereka membiarkannya, namun jika buah yang

dijadikan bagian syetan jatuh di bagian Allah, maka mereka

mengambilnya, memperhatikannya, dan mengembalikannya kepada

bagian syetan. Jika air pada bagian buah Allah mengalir ke bagian buah

'*t Qr. Al An'aam (6): 135.
r08e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qaian

(ld. 12, h. 129) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali bin Abi Daud menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'm Al Azhim (ild. 3, h. 366) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Ulum Al Qar'an (ild. 2, h. 14) dmAd-
Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 3, h. 47), serta dihubungkan kepada Ibnu
Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.t* 

Qr.Al An'aam (6): 136.
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syetan, maka mereka membiarkannya. Akan tetapi jika air pada bagian

buatr syetan mengalir ke bagian Allah, mereka menutupnya. Inilah yang

mereka buat dalam tanaman dan pembagian air. Adapun binatang ternak

yang dipersembahkan untuk syetan, seperti dalam firman Allah Ta'ala, (

)t*i i;.tf; t+9{; '#:r6i's,; 'Ailah setnti-trati tidak pernah

mensyariatkan adanyo bahirah, saibah, washilah dan hamt.ttt0et (Qs. AI

Maa'idah [5]: 103)

[425] Firman Allah Ta'ala, G /-,*t- <j-5 (4(U'
A!5 J-fr <44- #ll'Dan demikianlah pemimpin-ait i3rl

pemimpin mereka telah menjadilmn kebanyakon dari orang-orang yang

muryrik itu memandang baik membunuh anak-anak merel(a."10e2

Dia berkata, "Dijadikan memandang baik bagi mereka

perbuatan membunuh anak-anak mereka."l@3

[426f Firman Allah ra'ata, 6$yq:Jfi.$;- l;< f;1"$i]63
w ivtx w fiI A'aikJ ri{'i 6ty ,t? ic{i; &i4,'1lj

r@r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Bryan 'An Tatofil Ayi Al Qar'an
(ld. 12, h. l3l dan 132) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atsar ini.
{. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra 0ld. 10, h. l0) dengan
sanad-nya, dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu AI
Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali
bin Abi Thdhah, dari lbnu Abbas, dengan sedikit perbedaan dalam lafaztrnya.t* 

Qr. At An'aam (6): 137.
r@3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Tabwil Ayi Al Qar'an

(ld. 12, h. 136) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (h. 377) dengan

lafazh: dijadikan memandang baik bagi mereka membunuh anak-anak mereka.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur rt ArTafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 47) dan dihubungkan kepada Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu
Jarir dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
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<riiX- tlU l+ -rF;:j, "Dan merekn mengatakan, 'Inilah

binatang ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannln,

kectnli.orangyangkani kzlrendaW', mem,rtt anggaryn mereka, dan ado

binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan binatang yang

mereka tidak merytebut nama Allah di wabu menyembelihnya, semata-

mata membuot-buat kcdustaan terhadop Allah. Kelak Allah akan

membalas mereka terhadap aryyang selalu mereka ada-adokan."Iw1

Dia berkata, "Al hijru (yang haram)lD5 yaitu yang mereka

haramkan dari washilah, dan pengharaman apa yang mereka

haramkan."lo%

[427f Firman Atlah ra'ata, ** ]i *gr;l iL'Yifr Gii';,
"Dan dialah yang menjadikan kcbun-kebun yang berjunjung dan yang

tidak berjunjung-"t@7

Dia berkata, "Firman-Nya, ,S,tifr maksudnya adalatr

mas mukat (berjunj ung). " 
I @8

[428f Dalam suatu riwayat dia berkata, "Al ma'rugnt artinya yang

diberi anjong-anjory (ala-jala lcayu). Ghairu mo'rusyat artinya yang

buahnya terlepas di daratan dan di gunung-gunung."l@

l* Qr.Al An'aam (5): l3s.
r@5 Tambahan ini rcrdapat dalanTafsir Al Qar'an Al Azhim .tffi Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam iami' Al Balnn 'An Takwil Ayi Al Qur'ot

fild. 12, h. 143) dengan sanad-nya yang tclah disebutkan pada otso sebelumnya.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar-an Al Azhin Qld.3, h. 338).
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsttr
(ld. 3, h. 47) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim dari jalur AIi, dari Ibnu Abbas.t'' 

Qr.Al An'aam (6): l4l.
r@t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bryan 'An Ta*wil Ayi Al fur'an

0ld1l2, h. 156) dengan sanad-nytyang telatr disebutkan sebelumnya pada atsar no. 425.
'- Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An TaLwil Ayi Al Qur'an

(ild. I 2, h. I 56) dengan sanod yang telah disebutkan sebelumnya
* Kedua atsu (no. 427 dan a28) dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalarn Tafsir Al Qur'an
Al Azhim 01d.2, h.341) dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[a29f Firman Alla]r Ta'ala, \i* ,i- & l]t, "Oan tunaikantah

lahya dihffi memetik hasilnya (dengan dikcluarkan zakatnlal."ttw

Dia berkata" "Hak zakatnya yang wajib, pada hari ditalor, atau

diketahui takarannys." I IoI

[a30f Firman Allatr Ta'ala, VA;'itr $\i1G, *Dan di antata
binaang temak itu ada yang dijadikan untuk penganghttan dan ada

yong wtuk disembelih. " 
I t 02

Dia berkata, "Adapun yang dijadikan angkutan adalah unta, kuda,

keledai, dan segala sesuatu dapat diangkut di atasnya. Sedangkan

binatang yang disembelih adalah binatang ternak."ll03

[431f FirmanAllah Ta'ata,'griit yii q q glAti <;;;i'q;7;i'"^i'{t
ha#-#*i?6;iLl '-s6 65ti J;g E:;;itr 3oLha#-#*i?6 r$Lfu16 ndl

4--9';"i-+rb"1Y,'aitu) delapan binatang yang berpsangan, serysang

dwi domba dan sepasang dmi kambing. Katakanlah, 'Apakah dua yang

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(jld. 3, h. 48) dan dia menambahkan hubungannya kepada lbnu Al Mundzir serta Ibnu
Abu.Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan pada lafaztrnya

'l* Qr.Al An'aam (6): lal.
r!0r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al ear'an

(ld. 12, h. 159) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsa.'rti.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 341) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 50, dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.tl- 

Qr. Al An'aam (Q: A2.
IrB Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al eur'an

[ld. 12, h. 180) duryan sanad yang telah disebutkan pada alsar sebelumnya
* Dinyatakan oleh Ibnu Ka*ir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.3, h. 344).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qar'an (tld.2, h. 14 dan 15)
sr;tta Ad-Dur Al Mqilsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsar (ild. 3, h. 50) dan dihubungkan
kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

-l)
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ianton yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, atankah yang
ada dalam kandutgan &n betinonya'. Terangkanlah kcpadaku dengan

berdasr pengetalruor jikn kamu memang or(mg-orangyang beno.'iltu

Dia berkate "Tidakkatr yang ada dalam kandrurgan meliputi
jantan dan betina? Apakatr mereka mengharamkan sebagiannya dan

menghalalkan sebagiannya.'l lot

[a32f Firman Allah ra'ata, 1,..iJi- *6" i9 q al,aJV O'4 J ,i("t"' lX 1i* 3K n -Sy'xrto**rtah, 'Tiadatah aht peroleh
dolam wahyu yang diwalrytkan kepadaku, sesuatu yang dihoramkan bagi
or(mg yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai,

atau darah yang nungalirr.trllo6

Dia berkat4 "Mashfuh adalah darah yang mengalir.,,ll07

[arsf Firman Altah ra'ata, G"]E "i'jL69liti O-$i :yt
,t gry l at r ;13 u.'Jt wi! # c;:r ;irs *i'i;r+5 Gfi'6, ,afif; Aft "r$1:E:J *ii rupaa orans-or(ms
Yalrudi, Kami hoankan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi
dan domba, Kami hoamkan atos mereka lemak dsi ke&n binatang itu,

selain lemak yang melekat di Wtggrotg keemya atau yang di perut
besu don usus atou yang bercomptr dengan ulang. Demikianlah Kami

lll q..Al An'aam (5): la3.
"t Diriwayatlcan otefi A,Ol-1'-habari dalam Jami' At Bayun ,An Talvil Ayi Al ear'an

o":'*'&.'f IIlqff ,6,YJ*telahdisebutkanpadaatsono'42e'
. 

rr@ Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Takwit Ayi Al ear'an
0ld- 12, h. 194) dengan soud-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsor,ini.
* Dinyatalran oleh As-Suyuthi dalamAl ltqanfi Ulun Al Qtr'ar, (ild. 2, h. l5).
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hukum merelra disebabkan kc&rhalcaan mereka; dan sesungguhnyo

Kami adalah Mala Berar."ttN

Dia berkata, "Segala binatang yang berkuktr, yaifu unta dan

binatang tetnak."llo

[a3af Firman Allah Ta'ala, W;), i:(.'- li $y"S"tor, lemak yang

melelrat di punggung keduanya."

Dia berkata, "Maksudnya adalah, yang menggantung di

punggung, berupa lemak."l I Io

[435f Firman Allah Ta'ala, -lltrfl j *K"duoryo atau yang di perut

besar dan usus."

Dia berkata" "Yaitu tempat keluarnya kotoran.'llll

tt* 
Qr.Al An'aam (5): 145.

rr@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwit Ayi Al Qur'an
secara terpisah (ild. 12, h. 198, 203, dan 203) dengan sanad yang telah disebutkan
sebelumnya.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra,kt^b Adh-Dhohcya Qld.
10, h. 8) dengan sanad-ny4 dia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan
kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kcpada kami, Utsman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
* Atsu no. 433 diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Al Qath'u wa Al
I'tinaf $. 324) dengan sanad-nya, dari Ibnu Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan
lafazh: Kami haramkan segala binatang yang berkuku, unt4 serta binatang temak.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim fild. 3, h. 349) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahih,kitab Tafsir (11d.7,h.209,
atsar no. 435).
.3. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syarh Shahih Al
Bukhari (ld. 8, h. 145) dan Al Qathalani dalam lrsyad AsySyri li Sywh Shahih Al
Bukhari (ild. 7, h. l2l) dan dihubungkan kepada lbnu Jarir, dari jalur Ali, dari Ibnu
Abbas.
* Atsar no. 434 dinyatakan dalarnAl ltqanfi Ulum Al Qar'an (ild.2, h. 15), dengan
lafazlr: Yang menggantung padanya seperti lemak. Atsar no. 435 dengan lafazh: Al
hawaayaa adalah al mib'ar (tempat keluamya kotoran).

t'to lbid.
,ril lbid

l_
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[436f Firman Allah Ta'ala, {i ti?;'}lL':,fr d3 I '(gA'r5\ 3;z:,

itl tgi{56Vf "Orang-orang yang memryrsehttukan Allah, akan

mengatakon, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak

knmi tidak mempersehttukan-Nya dan tidak (pula) lcami mengharamkan

barang sesuatu apa Wnt.'tllt2

Dia berkata, "Firman-Ny u, tftir. 13 ( UAY'it il7 i*nt o
Altah menghendaki, niscaya komi dan bapak-bapak lami tidak

mempersehttukan-Nya'.Sertafi rman-Nya, j.$:l1cO-$\':K^|JL
,Demikian pulatah orang-orang yang sebelum mereko telah

mendustaftan (para rasul)'. Kemudian berfirman, ffiY5;l il7 i'no
Atlah menghendaki, niscaya merefta tidak mempersehttukan-Nya'. Jadi,

sesungguhnya mereka berkata, 'Penyembahan kami kepada tuhan itu

untuk mendekatkan kami kepada Allah'. Allah lalu memberitahukan

kepada mereka bahwa hal itu tidak akan mendekatkan mereka kepada-

Nya. Tentang firman-Nya,'(tAU )ifr i6 i,'Jika Allah menghendaki,

niscaya mereka tidak mempersekutukan-Nya', Allah berfirman, Iitl i'6 53
'ls'tifii & #'Itulau Allah menghendaki tentu saia Allah meniadikart

merelca semua dalam pnntiukr. il t I j

ttt2 
Qs. Al An'aam (6): la8.

"" diriwayrtkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

6ld. 12, h. 20t) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdultah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan a*t rni.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi Al I'tiqad Ala Madzhab As-Salaf Ahlus Sunnah wal

Jama,ah dan Al Asma' wa Ash-Shifut (h. 255) dengan sanad-nya, dia berkata: Abu

Takariya bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad

bin Muhammad Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullatr bin Shalih mengabarkan kepada kami

dari Muawiyah, dari nli bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar

ini.
.!. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 352) dut

dihubungkan kcpada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[43fl Firman Allah Ta'ata, *t C fLiit fJ33 512,, Dan i anganl ah

kamu membunuh anak-anak kamu ksrena tahttfakir.-ttta

Dia berkata, *Al imlaq maknanya adalah at faqr ftefakiran).
Mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan.',lll5

[43Sf Firman Allatr Ta'ola, "<ra6"L4i frSu, 3;,,;fr,1j.373
"Dan janganlah kamu mendekati prbuaan-perbuotan yang keji, baik
yang nampak diantoanya mauryn yang tersembunyi.',t I t 6

Dia berkat4 *Pada masa Jatriliyah, mereka berpandangan tidak
apa-apa melalcukan zina secara sembunyi-sembunyi, namun mereka
mencelanya dalam keadaan terang-terangan. Allah lalu
mengharamkan zina, baik dalam keadaan terang-terangan maupun
sembunyi'sembrmyi.- I I I 7

[a3ef Firman Auah ra'ata, 'J3il#,$Z4f q.: *bt:rL'lrlil,;*'€fi -*" F*fij:r$ e Fr?iirloo, bahwa (yans

Kami perintahlan) ini adalah jalan-Ku yang lww, maka ihttilah dia;
dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-
jalan itu mencerai-beraikan komu dori jalan-Nya. Yang demikian itu
diperintahkan Allah kcpadomu agor kamu bertokwa.'Ill8

llfi qr.Al An'aam (6): 15l.
rrr5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan ,An Tahwil Ayi At eur'an

(ld. 12, h.217) dengan sanadyangtelah disebutkan sebelumnya.
{' Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqonfi ulum Al eur'an 01d.2, h. 15) dengan
lafazh: min imlaq artinya al faqr (kemiskinan).

llll as.Al An'aam (6): l5l.
"r7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan ,An Tahwil Ayi Al eur'an

Qld. 12,h.219) dengan dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
dia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin
shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi rhalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsa.ini.t"'Qr.Al An'aam (6): 153.'
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Dia berkata, .Tirman-Nyq & ;+iiff l::ti l#, {3i,;6
4t;t'Dan janganlah kmru mengilati jalo*jalm (yotg lain), koetu
jalo$alan itu mencerai-beraikmt kmnu doi ialov@'. Serta firman-
NR l+ V*{; 'u;rtW1'6 'Tego*twilah ag@na dor jangorrtah karm.

berpecah-belah tentangryn'. (Qs.Asy-syutnaa l42l: 13) Juga ayat lain
seeerti ini, isinya adalah perintah Allah k@a Gang-orang mukmin
mtrk bersatu dan melarang mercka rm* bercerai-berai. Allah
memberitahukan kepada mereka bahwa orang{nng sebelum mereka

telah binasa akibat berdebat dan bertikai dalam hat agama Allah.Dllle

pa0f Firman Allah rr.*, 6 n {416" iF U.g Jjt3yffii 11

a$,6 ggiS'- J, Koyt"(Koni nnnkotAl Qtr'u itu) ago karn
(tidak) mengatalran bahwa kitab ttu hmtn ditwulcm kcpda &u
golongan saja sebehon kmni, dm senmgulaty korri tidak
rumperhatikan qW Wrg rrureka brca-tlm

Dia berkata "Mereka adalah orang-,ormg Yahudi dan

1q"o-i.rll2l

up rtrirr-ftkm oleh AtbThabri &ln Joti' AI fup 'tn Telf,tril Atn At @'-
(jld. 14 h. X29 tu?3,q dralgn saordayt@ otc scbchmyr
O Dtuiwa5@kur olct Al Ajiri d'l'm \iAb,asyslwi'd, $- q &rgm sot&aya, dit
bcrf&: Abu Bakar Umar bin Sa'id Al @isi mcoccriteh kcpoda kami, dia bcrtm
Ahad bin Manshrn Ar-Ranradi mcogabotan kcpada k mi, Abu Shatih menccritakm
kcpeda kami, dia bcrke Muawiyah bin shalih m€occritakm kcpada kmi dai Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kcmudim disehdrmarini
+ Dinydalen oleh Ibnu l(mir dalam Tdsir Al Qu'or tI tdfrrr (ild. 3, h. 360 da*qffi,,.fl#ltil 

*t: 
*** dri lbnu Abbe*

rEr Diriwaydkan oleh Ath-Thabui dalmJalail Al Barry,'AnTabvil Ayi Al eu'a
0H. l2, h. 340) dengen sou&nya, dia bcrtata: Al Mutsana mccritakan kcpadalcra
dia bcrt&: Abdullah bin Shalih mc,nceritalon kepada knmi, dh bcrtata Muawiyah bin
Shalih menccritakan kepadaku dari AIi bin Abi Ttalhah, dri Ibnu Abbas. Kemudian
disehldran or,sar,rni.
+ Dinftakan oleh Ibnu Katsir dalam T$sir Al Qtr'or Al Azhia (ild. 3, h. 365).
S Dinydalen oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dw AI Motsu fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
fld. 3, h. 55) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir scrta Itnu Abu Hdim, dari Ibnu
Abbss, dalam keadaan tersambung dengur arrrrbcrikutnya.
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[441f Firman Alla]r Ta'ala, fuyfi i;fi;6, ,t K ob *Don

sesungguhnya kami tidak memprlwtikan apa yang mereka baca. "

Dia berkata, "Sesungguhnya kami lalai dari apa yang mereka

haca."llD

[aa2f Firman Allatr ra'ata, g SiAi ;rt 49 4K ;4 /)6'#
"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mettdustakan

ayat-ayat Allah dan berpaling duipadanya."

Dia berkata, "A'radlta anhaa @erpaling darinya)."I 123

14431 Firman Allatr Ta'ata, ;j A & d Y;rlj$ i!h>
o)/t z 4tlii u-Juttl it

dan"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya

mereka (terpecah) menjadi beberopru golongan, tidak ada sedikit

tanggung j awabmu terhadap mereko. " I I 21

Dia berkata, uSyia'an artinya golongan yang bermacam-

macam.'I125

rrz Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. 12, h. 241 dan 242) dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya.
t Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Manuar fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
01d.3, h. s6).
.E Dinyatakan pula olehnya dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ld. 2, h. l5).

"a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi At Qur'an
[ld. 12,h.244) dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya pada atsar no.44O.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi Um Al Qar 'an (ld. 2,h. l5).
.E Dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 57) dan dihubung;kan kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.

"'Qr.Al An'aam (6): 159.t'r Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syoh Shahih Al
Bulrhoi (tld.2,h.142) dan dihubungkan kepada Ath-Thabari, dari bin Abi Thalhah, dari
Ibnu Abbas.

wn
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[444] Firman Allah ra'ala,'q)fr F {S tz3i\ tE i "Barangsiapa

membawa amal yang baik maka bagrnya (pahala) sepuluh lrali lipat

amalnya."l 126

Dia berkata, "Maksudnya adalah, barangsiapa mengucapkan

kalimat laa ilaaha illallaah, (dan darinya kebaikan itu sampai

kepadanya). Mengenai firman-Nya,'rA?\'1; {t'Don barangsiapa

yang membav,a perbtntan yang iahat', maksudnya adalah

kemusyrikan."ll2T

ooo

Tafsir Surah Al A'maf

[445f Firman Allah Ta'ala, tfit",llylaa* mim shaad-"tt28

Ibnu Abbas berkata, "Ia adalah sumpah yang dengannya Allah

bersumpah, dan ia juga merupakan salah satu nama dari nama-nama

411.5.u112e

tt'Qr.Al An'aam (6): 160.

"" diriwayatkan otet etn-Tr"Uari dalam Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

0ld. 12, h. 27t dan 279) dengn sanadyangtelah disebutkan sebelumnya pada atsw no.

440.
* Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitab Doa (ld. 3, h. 497 dan 498)

dengan sinad-ny4 dia berkata: Bakar bin Ad-Dimyathi menceritakan kepada kami,

AbJu[ah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin AbiThalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar fui. Tambahan di dalam dua tanda kurung berasal darinya'
.i. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad'Dur Al Mantsur fi At-Tafsil bi Al Ma'tsur

old. 3, 
-t 

. Ol1 a"ng* lafazh: Barangsiapa membawa amal kebaikan. Diaberkal4 "Laa

ilaaha illayaah. OitruUungfan kepada Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
n2t 

Qs. Al A'raaf (7): l.
,,rt iiriwayatk* otlt Ath-Thabari dal2111. Jami' At Bayan 'An Tabwil Ayi Al Qur'an

0ld. 1, h. 243) dengan sanad-nya. dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

derkata: Abdullah bin Shalih mlnceritakan kepada kami dari Muawiyatr, dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini'
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[446f Firman Allatr ra'ata, #"1$ €Xrfil 4tJ":1 O$ ";JGl{r

"Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-unat yang telah diuttts

rasul-rasul kcryda mereka dan sesmgguhnya kami akan menanyai

@la) rasul-rasul (I(ami). "t t3o

Dia berkata, *Allah akan bertanya kepada orang-orang yang telah

diutus rasul kepada mereka. Para rasul juga akan ditanya tentang risalah

yang telah mercka sampaikan."ll3l

[447]FirmanAllahra'ota,V#1'r<4A1tr'7'{Sijl
<4sfiG&i I ,41 Jf;3,1:1, iSt Jfi3lSiS- "s"runswhnya Kami tetah

mencipakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami

katalran kepada para malailat, 'Bersujudlah kamu kepada Adam', moka

mereka pun bersujud kccuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang

bersujud."lI32

Dia berkata, "Ayat, 'sesungguhnya kami telah mencipakan

kamu', maksudnya adalatr Adam. Sedangkan ayat 'Lalu Kami bentuk

tubuhmu', maksudnya adalatr anak-cucu Adam."I I 33

[448f Firman Auah ra'ata, 'i#iiiLrii:idtf {-Aq56 *rbtis

menjowab, 'Karena Englcau telah menghulatm saya tersesat, srya benat-

.t Dinyatakan juga oleh As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (td. 3, h. 67) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu
Abu Hatim, dari jalw Ali bin Abi Thalhah, dari lbnu Abbas.

"'o Qr.Al A'raaf (7): 6.
rt" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

fild. l, h. 243) dengan sanad-nya yang telatr disebutkan pada atsar sebelumnya.

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 3, h. 384) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
t"'Qr. Al A'raaf (7): I l.
rr33 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

!ld. 12, h. 3 I 8) dengan sanad-ny a yang telah disebutkan pada atsar no. 445'
* Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 3, h.72) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
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beno akm @tenglulory-lalotgi) ,rE eko M jalo, hgfrot Wrg
1n*ot.ullil

Dia bcrlota, 'Ayag ,#Aff matnmya zl-leh, Azttoltorii
(Engkau telah [menghukumiku] sesat).'r rs

[44e] Finnan Altah ra'ato, 66i6;*ara$iU:;*S?
<-$!{{F1'4{3";*fr "Keffi; wya atut rrurtuosi reretca doi
muko don dui belalcory merelm, doi kow, fu, M kbi nereka. Dot
Engkau tidak *an mendryi kcbonyotcm nweka bsyfu 1taa1--tt36

Dia berkata *Ayaq 'Kenrudiot sayn ako DenAaryi mereka

dari muka', maksudnya adalah, aku alran me,mhr* meka ragu tentang

akhiratnya. 'Dan dori belakang mereko', maksdnya adalah, aku

membuat mereka mencintai kehidupan drmia 'M k&wt\ maksudnya

adalalr, aku samarkan perkara agama mereka 'b, doi bi mereka',

maksudnya adalah, aku rasakan nikmat kepada mcr& dalel berbuat

maksiat, dan aku sembmyikan bagi mereka tr"641*rlt3?

tt'Qr. Al A'raaf (7): 16.
ttt5 piriw"!,atkan oltn eUr'ftaUui &lMJ@ri'tt fup'ADTfuiI Ayi AI Qu'ot

(ld. 12, h.332) dengan so*ayab dia bert&: AI lttume reiteh kepadakq
dia berkala: AMullah bin Shalih mcnccritakm Lcpo& hml dhbcrm ltluawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi ftanaL dri Ibou AEas. Kemudim
disebutkan atsomL
* Dinyatakan juga oleh As-Snyu&i dalaln A&Dw AI Lbtw fi At-Tafsir bi Al
Malsur (ld. 3, h.72) dn dihubungkan kcpada Ibnu Jrir, Ibau Al }tudzir, Ibnu Abu

.atim, serta Al-Lalika'i dalam As-Sttnruh,dri lbnu At$as"

"" Q..Al A'raaf (?): 17.
rr37 Diriwayatkan oleh Att-Thabari dalam Joni' At fup 'An Tffil Ayi Al Qur'or

(ld. 12, h. 338) deirgan sarud-nyayngtelah dischdmpedeawscbdumnya
a Dinyatalran oleh Ibnu Kmir dalam fafstr Al Qs'or,ll l*in$ld- 3, h- 390).
* Tambatran ini terdapat dalam A&Dw Al M@*ufi At-T6b bi lI Ma'tsur (ild. 3, h.
73) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu AI Mrmdzir, Ibnu Abu fldim, dan Abu
Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas. Dia menyebut la&udl anrut lorw\ menempati lafazi
asyha lolrum (aku jadikan nilmat bagi mereka).
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[450f Dalam riwayat lain dengan sanad yang sama, tentang ayat ini, dia

berkata, ifrt36.U.11115? "Kernudian saw akan mendatangi nureka

doi muka" Maksudnya adalah dunia yang ada di depan mereY'a. 4*5

#- "Dan dari belakang merel(a" maksudnya adalah, akhirat ada di

belakang mereka. -;*#,g 
"Dan dari kiri mereka" maksudnya adalah,

perbuatan jatrat dan dosa mereka .rne }fit 6 "Dari kanan" maksudnya

adalah perbuatan baik mereka."

[451f Firman Allatr Ta'ala, 66tr'i$1'r4{3"Dan Engkau tidak akan

mendapati kcbanyakan merelca bersyuhtr (taat). "

Dia berkata, "Orang-orang yang mentauhidkan." Il3e

[a52f Firman Allatr Ta'ala, '6il ci"t q'i+ J6, "Allah berfirman,

'Kehtarlah kamu dari sttrga itu sebagai orang terhina lagi terusirt.'rtt10

Dia berkata, "I-afa* (li utiny a mamqtnttan 1terlaknat1." 
I I 4l

[453t Firman Ararr ra' at a, "ri;'fi:; qii- t7$ K+ ffi'i i',,1. -ds.

"Hai anak Adam! Sesmgguhrrya kami telah meru,trunlcan kcpadamu

tt't Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tatvil Ayi Al Qar'an
fild. 12, h. 338) dengan sanod-nyt pada atsw no. 448.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin (11d.3, h. 390) dengan

lafazhfa amru aWiratihirz, menernpati l$az}.t min qibali al akhirah.
* Dinyatakan juga oleh As-suyuthi ddalrn Ad'Dur Al Mottsw fi At'Tafsir bi Al
Ma'tsur (td. 2, h. 73) dan dihubungkan kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Tambahan lafaztl di dalam duatanda kurung berasal darinya.
ttte Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

0 ld. I 2, h. 3 42) detgm s anad-ny a pada at s t no. 448.
* Dinyatakan dalam As-suyuthi dalam Al ltqanfi Ulum Al Qtr'an (ild.3, h. 73) dan

bersanrbung kepada atso no. 449.
tt* 

Qr. Al A'raaf (7): 18.
rrtt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an

fild. 12, h. 343) dengan sanadyanglclah disebutkan padaa*ono.448.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mausur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 3, h. 393) dengan lafaztr: Shaghiran muqiitan.
* Disebutkan juga oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi 'Wum Al Qur'an (ild.2, h. 15)

dengan lafaztr: maluuman (terhina).
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pal@ian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk
perhiasan."tta2

Dia berkata, "I-afa^"figi ."f.sudnya adalah 1rrr1u.,,l 143

[454f Firman Allah Ta'ala, 6;';3'ifi K'"S"bagaimana dia tetah

menciptalran komu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan

P-yb:l: 
trepada-Nya).'il 111 Juga firman-Nya,'f-{,'6 qfi

I_ t . --e-- --------- --J-, In;- l- 
-J?J -- -,'';$3i *Sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti

'{ ri,'ti bai ,aiir,

lre se satan b agi mereka. " I t a 5

Dia berkata "Sesungguhnya Allah SWT menciptakan anak Adam

ada yang dalam keadaan beriman dan ada yang dalam keadaan kafir,

seperti firman-Nya ,L|'S-j jgfi K;ti"it'rL ,Dutoh yong

mencipalran lramu, mala di antara kamu ada yang kafir dan diantaramu

ada yang muhntin'.1116 Kemudian dikembalikan pada Hari Kiamat

sebagaimina mereka diciptakan sebelumnya, ada yang mukmin dan ada

yang kafir."lla7

"o' Qr. Al A'raaf (7): 26.
rra3 Diriwayatkan oleh Ath-firabari dalam Jami' Al Bayan 'An Taku,it Ayi Al Qur'an

(ld. 12, h. 364 dan 365) dengan sanadyangtelah disebutkan padaatsw sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Al Bukhari dalanJami' As-Shahih, kitab tafsir (lld.7,h.2l2).
* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syoh Shahih Al
Bukhari,kitab Tafsir (ld. 8, h. 148) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas.
.3. Dinyatakan oleh Al Qastalani dalan lrsyad As-Smi li Syarh Shahih Al Bulhari Qld.
7, h. 124), dia berkata, "ll/misyan, baik plural maupun singular, yang artinya al maal
(harta)."
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim Qld.3, h. 390).
.i. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi'Uum Al Qur'anQld.2, h. 15) dan
Ad-Dur Al Manrsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 3, h. 76).

"* Qr.Al A'raaf (7): 29.

"ot Qr.Al A'raaf (7):30.

"* Qr. At-Taghaabun g$: 2

"o? Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talofit Ayi Al Qur'an
fld. 12, h. 342) dengan sanad yang telah disebutkan pada atsar sebelumnya.
.1. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalanAl I'tiqad'Ala Madzhab As-Salaf Ahlus-Sunnah
wal Jama'ah (h. 58) dengan sanad-nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin
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[455f Firman Allatr ra'ata, )?7i il:*3fA;lr!ili;t;-4fr_"Hai an&
Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.'ntaO

Dia berkata, "Pada zarnan Jahiliyab orang-orang thawaf di

Ka'batr dalaur keadaan telanjang, maka Allah SWT menytrnrhnya

untuk mengenakan pakaian dan tidak bertelanjan*.r: ll4e

3$i ;tits-2;"6 S[456f Firman Allah Ta',ata, 'ur+i$rt*#.6-,li fi 4-:i"q
,,4 *SU;,.i; dr:ls {41 {;--:riJYV

.6'-' 'r' 
* j.:.,?

;rt- 651'J5i A$'{ai',';'iiti $tr ,.lJ.e,I|;St9I',# At6K'iqr ;;'1$I, 67t -;gi qi$r. r.i+,u. 3W
';td6- uKatakanlah, 'siapakah yong mengharamkan perhiasan dari

Allah yang telah dilceluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa

pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah,

'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam

lrehidupan dunia, khusus (untuk mereka sajo) di Hari Kiamat'.

Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang

mengetahui'.utt'o

Dia berkata, "Orang-orang jahiliyatrllsl mengharamkan- hal-hal

yang dihalalkan oleh Allah, termasuk pakaian dan lainnya, sebagaimana

Abdus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Said Ad-Darimi
mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMullah bin Shdih menceritakan kepada kuni
dari Muawiyah bin Shalib, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
r.. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qw'an Al Azhim (ild. 3, h. 400), dari
Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Man*ar fi Ar-Tafsir bi Al Ma'tsar
(ld. 3, h. 77) dat dihubungkan kepada Ibnu Juir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Abbas.t'* Qr.Al A'raaf (7): 31

rfae Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an
(lld. 12, h. 391) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,
dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
.i. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Manuur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 78) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, serta Ibnu Mardawih,
dari Ibnu Abbas, dengan lafazh 'urraat bil lail, menempat lafazh bil bait 'urraot.

"to Qr. Al A'raaf (7): 32.
Dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur dinyatakan: l@ana ahlul

a,

Jahiliyah (konon, orang-orang Jahiliyah).
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firman-Nya, ifr(V'^, Ai43 *:i,-; F Xt'{ij-Y ,IiJ S,
'I{atakanlah, "Terangkanlah kcpadafu tentang rezeki yang dinrunkan
Allah lrepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan

(sebagiannya) halal".'(Qs. Yuunus [10]: 59). Kemudian Allah SWT

menurunkan ayat, ,2;)( 'q $13f, +#. 6 -,lt ;iti 4i'; g ji
'Katalranlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang
telah dikeluarkan-Nya wnk hamba-hamba-Nya dan (siap pulakah yang
mengharamkan) rezeki yang baik'? " t t s2

[457f Firman Ailah ra'ata, #1;;_1af $trt-,tJ gw(r.itar
"Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagt orang-orang yang

beriman dalam kchidupan dunia, Hutsus (untuk mereka saja) di Hari
Kiamat'."1153

Dia berkata, "Orang mukmin dan orang kafir mempunyai

makanan yang sama, yaitu makanan yang baik-baik. Begitu juga dengan

pakaian. Dianjurkan pula untuk menikahi perempuan baik-baik atau

shalihatr. Namun, pada Hari Kiamat, itu semua khusus bagi orang-orang

mrkmin.'l154

[45Et Dalam satu riwayat dikatakan, "Orang muslim dan musyrik sama-

sama menikmati hal-hal yang baik di dunia, kemudian di akhirat Allah

rr52 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tataltit Ayi Al Qt"'an
[ld. 12, h. 398) dengan sanad yang telah disebutkan pada atsar.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 8l) secara panjang, dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

rr53 
Qs. Al A'raaf (7): 32.

ttso Keduanya diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talewit Ayi
Al Qar'an $ld. 12, h. 399) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah
bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 8l) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta lbnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.
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SWT mengkhususkan hal itu bagi orang-orang muslim, tanpa

memberikannya kepada orang musyrik."l Iss

[459] F irm an Al lah Ta' at a, "y$ft i; r$],'lt;- a+1 " Or an g- o r an g i t u

akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab

(Lauh Mahfuzh)."1156

Dia berkata, "Diberikan ganjaran baik atas perbuatan baik dan

ganjaran buruk atas perbuatan 6*u1.::lls7

[460f FirmanAllahra'atg,L.91i'&1p'ttiK*5f.*;a,ij2K63iiy
|ry# ,sf (46U' W; O |Aj 'C- ft ";Lii ;';tirlj {31
"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan

menyombonglcan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi

mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga

unta masuk ke lubang jmum. Demikianlah kami memberi pembalasan

lrepada orang-orang yang berbuat lcej ahatan.'n t 58

Dia berkata, "Firman-Nya,'Sestmgguhnyo orang-orang yang

mendustakan cyat-cyat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya,

sekali-kali tidak akan dibukakan bagr mereka pintu-pintu langif

,rtt lbid
r156 

Qs. Al A'raaf (T'):37.
rr5'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bqyan 'An Tahwil Ayi Al ear'an

fild. 12, h. 4ll) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,
dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu ni.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin $1d.3, h. 405).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ar fi At-TafEir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 82) dan dihubungkan kepada Ibnu JarL Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.

"" Qr.AI A'raaf (7):40.
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maksudnya adalah, tidak akan ada sedikit pun perbuatan orang-orang

kafir yang sampai kepada Allah 51ry1.rr1!se

[461f Firman Allah Ta'ala, ffiAfi; "Hingga unta mosuk."

'ao,\-t$;14

Dia berkata, "Lafazh J3J maksudnya adalah, yang mempunyai

kekuatan."ll0

[462] Firman Allah 7a "Ke lubangjarum."

Dia berkata ,"Hujral ibrah (Lubang jarum)."ll6l

[4 63 | F i rm an A I I ah Ta' a I a,''i" :, g, <k'"'];3(, +(;.ii'e5 $6- t1;, -Ij
"Dan di antara keduanya (penghuni surga don neraka) ada batas; dan di

atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua

golongan itu dengan tanda-tando mereka."tt62

Dia berkata, "Lafazh )fii maksudnya adalah pagar antara

surga dan neraka."l163

rr'e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalaro Jami' Al Bayan 'An Tahrtit Ayi Al Qur'an
(ld. 12, h. 422, 430, dan 435) dengan sanad yang telah disebutkan pada atsar
sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 83 dan 84) serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim (atsar no.
460). Sedangkan atsar no. 461 dan 462 dihubungkan kepada lbnu Jarir serta Ibnu Al
Mundzir dari Ibnu Abbas. Pada atsar no. 462, lafazh kharq al ibrah menempati lafazh
hajr al ibrah (lubangjarum).
* Atsar no.460 dinyatakan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an AI A:him (ild. 3, h.
407) dengan lafazh:. laa yarfa'lahum minhaa 'amal shalih y,alaa du'aa (tidak diangkat
dari mereka amal shalih dan doanya). Sedangkan atsar no.461 (ild. 3, h. 410) dengan
lafazh: kharq al ibrah.Dia berkata, "Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi
Thalhah dan AI Aufi, dari Ibnu Abbas."

tt6o Ib.d,
,ru, Ibid.

"u'Qr. At A'raaf (7): 46.
r163 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahtit Ayi Al eur'an

(jld. I, h.243) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari
Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

TAFSIRIBNUABBAS t7;A6d



[a6af Firman Allatr Ta'ala, 1i*, W'5,; "Ada orang-orang yang

mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda

mereka."

Dia berkata, "Penduduk neraka diketahui dengan memiliki muka

yang hitam, sedangkan penduduk surga diketahui dengan memiliki muka

yang putih."lla

[465f Firman Allah ra'ata, 'dA'($(,i*.#!;$6.r-affi !,i;1
E k'#!i!2:ifn.q{:Y

#:, :#r5,;3c.s 5r i2$i ;$L1 @ s;,F;* -Sri,Kr4 -i;
<;:#'4-'$ K& 3i*'ifr *Don orans-orons yang di atas A'raaf

memanggil beberapa orang @emula-pemuka orang kofir) yang mereka

mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, 'Harta yang

lramu htmpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaHah

memberi manfaat kepadamu'. (Orang-orang di atas A'raaf bertanya

lcepada penghuni neraka), 'Itukah orangorang yang kamu

bersumlnh bahwa mereka tidak alan mendapat rahnat Allah?' (Kepada

orang mubnin itu dikatakan), 'Masuklah ke dalam surga, tidak ada

lrelrhswatiran terhadapmu dan tidak (ptla) kamu bersedih hati'."1165

* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sya'ab Al Iman Qld.z, h. 280) dengan sanad-
nya dan bersambung dengan alrar setelahnya, dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak Al
Muzakki mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan At-Tharafi mengabarkan kepada
kami, Utsman bin Said menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan
kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian disebutkan atso rni.
.f. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 87) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim,
Abu Asy-Syaikh, dan Al Baihaqi dalam As-Sya'ab, dari Ibnu Abbas, bersambung dengan
arsar setelahnya dengan sedikit perbedaan lafazh.

rre Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an
!ld. 12, h. 462) dengan sanad yangtelah disebutkan pada atsar sebelumnya.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalaro Al Ba's wa An-Nusytr (h. l0a)dan Sya'ab Al
Iman Qld. 2, h. 280) dengan sanad-nya pada atsar sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 3, h. 417) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"ut Qr.Al A'raaf (7): 48-49.

ielah
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Dia berkata, "IAfa^ +(fiI {fif maksudnya adalah orang-orang

yang mempunyai dosa besar. Allah kemudian menyuruh mereka untuk

berada di A'raaf. Tatkala mereka melihat penduduk surga dengan segala

kenyamanannya, mereka pun berharap dapat masuk surga bersama

mereka, akan tetapi tatkala mereka melihat penduduk neraka dengan

segala penderitaannya, mereka memohon perlindungan kepada Allah
agar tidak masuk ke dalamnya. Akhimya mereka dimasukkan ke dalam

surga. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, { fitt-ii;'1:g1
"gt{i;t t&6-'Itulcah orang-orang yang lamu telah bersumpah bahwa

merelra tidak akan mendapat rahmat Allah?' Merekalah penduduk

A'raaf, 6;iA-*' K* t;*"^AE;i'Masuklah kc dalam sursa,

tidak ada kekhav,atiran terhadapmu dan tidak (pula) kamu bersedih

hati'."1 166

[466f Firman Allah ra'ata, trfri t53 fi ,rl'.-t V':(ai Oji
$96A V, $S 4;-',r3- 1;3 (z- ; 1,''( iAl i3'1i',i33
5t3#-"(Yaitu) orang-orang yang menjadilcan agamo mereka sebagai

main-main dan senda-gurau, dan kehidupan dunia telah menipu merekn.

Maka pada Hmi (Kianat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana

merelra melupakan Wrtemuan merelm dengan hari ini, dan

(sebagaimana) merelm selalu mengingkari ayat-ayat Kan1i. " t I 6z

tt6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi At Qur'an
(ld. 12, h. 469) dengan sanadymgtelah disebutkan padaatsarno.463.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Ba's wa An-Nusyur (h. 104 dan 105) dan

Sya'ab Al Iman (ild.2, h. 281) dengan sanad-nyapadaatsar no.463.
* Dalam Syu'ab Al Iman dinyatakan dengan lafazh jannah menempati lafazh ahlun-
naar, dan an-ncur menempati ahlun-naar. Sedangkan dalan Al Ba's An-Nwytr, lafazh
hasiim amrihira menempati lafadl fiasmu amrihim, dan adWrulahumallah al jannah
menempati lafazh adkhuluu al jannah (masuklah ke dalam surga).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
0ld. 3, h. 87).

"u'Qr.Al A'raaf (7): 51.
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Dia berkata, "Hal itu karena tatkala mereka diseru untuk beriman,

mereka justru mengolok-olok dan mengejek rasul yang mengajak

mereka, sebagai bentuk tipu-daya mereka kepada 611.1r.111168

[467f Firman Allah Ta'ala, tK 4iir4l#1"4 A#;i'{(,
"Maka pada Hari (Kiamat) ini, Kami melupakan merelca sebagaimana

mereka melupakanpertemuan mereka dengan hari ini."

Dia berkata, "Kami tidak memberikan mereka rahmat,

sebagaimana mereka tidak beramal untuk menjumpai hari mereka

ini.::l169

[468f Firman Allah Ta'ala, 6r, W- "Yang mengihttinya dengan

cepat. "l l7o

Dia berkata, " sarii'an @engan cepat).'l l7l

tt6t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An Tahwit Ayi At fur'an
(Jld. 12, h. 475) dengan sanad-nya, dia berlota: Al Mutsanna mcnceritakan kepadalcu,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menccritakan kepada kami dari Muawiyah, dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

rr6e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Talwil Ayi Al Qur'an
(lld. 12, h. 476) dengan sanad yangtelah disebutkan pada atso.
.3. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al Asma wa As-Shifat (h. 260) dengan sanad-
nyq dia berkata: Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim bin Muhammad bin Yatrya
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad At-Tharafi
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah,
dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 420) dengan
lafazh: natrukahum kamaa tarahtu liqaa a yaumihim hadzaa (kami melupakan mereka
pada hari ini, sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini) dan dihubungkan
kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"'o Qr.Al A'raaf (7): 54.
rrTr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qtr'an

(lld. 12, h. 483) dengan sanad yangblah disebutkan pada atsar no.466.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an Old.2, h. 15) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[46ef FirmanAllahra'ata,'@1i:ic5\:i;at,u)i1'{A4i'*iA
|rtK{ ,A *g 3F, dfJlY'*t l "Dan tanah yans baih

tanaman-tanamawrya twrbuh subw dengan seizin Allah; dan tanahyang

tidak subtr, tanoman-tanamawyn honya tumbuh merana. Demikianlah

Komi mengulangi tanda-nnda kebesaran (Kami) bagi orang-orangyang

bersyttktr. "l172

Dia berkata, "Ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh

Allah terhadap orang mukmin. Dia berfirman, 'Orang mukmin itu baih

dan amal perbuatannya juga baik, sebagaimana negeri yang baik

menghasilkan buah yang baik'. Allah kemudian membuat perumpamaan

bagi orang kafir, yaitu negeri yang tandus dan asin yang tidak mungkin

menghasilkan sesuahr yang baik. Orang kafir itu buruk, maka perbuatan

mereka pun buruk."ll73

tt72 
Qs. Al A'raaf (7): 58.

Ita Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dtlarn Jani' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qu'or
0ld. 2, h. 496 dn 4m dengan sana&nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

[epadaku, dia berltda: Abdutlatr bin Shalih menceritalcan kepada kami dad Muawiyatr

bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss mi.
* Syaikh Mahmud Syalcir 

-ebagai 
nnthaqqiq- berkata: Dalam cAakan tertulis

*Allatii taklntj minha At boakalf, "Yaqslrud badalan mai-yaklvuj minlu orrruz"
(Yang keluar dari tempat yang berkah), dengan menggunakan tambahan l{azh laa-

Dalam manuskrip, tidak mengikuti apa yang ada dalam Ad-Dut Al Mortsur fi At-Tafsir

bi Al Ma'*r (ild. 3, h. 93). Dalam manuslnip tersebut ditulis'7I boakalf , namun kata

ini tidak dapat dipahami jika dibaca talhrui minha al boafuh fteluar b€rkah darinya),

dan sifat tamh as-subtthah yaitu tanah yang mempunyai kadar garam, yaitu air yang

meresap ke dalam tanah. Menurutku, yang raiih adalah yang ditetapkan oleh penulis,

karena yang ada di dalam manuskrip merupakan tambahan dari an-nasikh, yang

menghapus.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin (ld. 3,h.426) den8an

lafazh Ali bin Abi Thalhah, ia berkata: Dari Ibnu Abbas dalam aya\ "Hadza matsalutt

dharabalrullah lil mu'miniinwal kaafir (ini adalatt perumpamaan yang Allah buat untuk

orang mukmin dan kaum kaft)."
* ninyatakan juga oleh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 3, h. 93) dengan perbedaan pada lafaztrnya, dan dihubungkan kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'
* Dinyatakan dalam Mu'tsik Al Aqran Fi I'jaz Al qur-an (ild. l, h- 467) dengan

membuang lafa/l1. allatii yaklnd minhaa an-mtz, dan dihubungkan kepada Ibnu Abu

Hatim dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.
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[470t Firman Al lah ra' at a,',)t2j,82 !5iS A rU$'$ i JG " to

berkata, 'sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa adzab dan kcmorahan

dari Tuhan^u'."1171

Dia berkata, "Iafazh ili: artinya kem'"ahan."l l75

[a7rf Firman Allah ra' ata, i; 3t:i5; ittL] *b 5U,"1tlL{'73
itl ,W "Dan ianganlah kamu duduk di tiap'tiap jalan dengan

menahtt-nahtti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari ialan

Allah.'il176

Dia berkata, "Mereka duduk di pingglr jalan dan berkata

kepada orang yang melewati merekq 'Nabi Syu'aib hanyalah seorang

pembohong, maka jangan sampai kalian meninggatkan agama kalian

(lalu pindatr ke agamanya)'3tt7t

[472] Firman Allah ra'ata, i*$r;t6;A'Uqi'65W 6g:
"Ya Tuhan lrami, berilah kepttusan antara komi dan kaum kami dengan

hak (adit) dan Engkaulah pemberi lrep,tusan yang sebaik-baiknya. "t 178

Dia berkata, "Putuskanlah antara kami dengan kaum kami''ll7e

"" Qr.Al A'raaf (7): 7l
,,rt iiiwayatkan otin etn-tratari dalam Jami' Al Balnn 'An Takwil Ayi Al Qur'an

old. 12, h.52:i) dengat sanadyang sama dan telatr disebutkan pada atsar sebelumnya.

l:. oir,y"tut- oten-es-suyuttri dham Al ltqan fi 'ulum Al Qar'an (ild. 2, h. 15) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas'

"" Qr.Al A'raaf (7): 86.
,t7 diriwayatk- ot"t Ath-Thabari dalarr. Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

6ld. 12, h. 557) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

iia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih'

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan a*q ini.
l. oinv"tut - juga oleh As-suyuthi dalam l/ Itqan f 'ulam Al Qn'an (ild. 2, h. 15)

dengan lafazh bifulli shiraath (tiap-tiap jalan).

"" Qr. Al A'raaf (7): 89.
r,7e iiriwayatkan olln etn-traUari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

0ld. 12, h. 564) dengan sanad-nyapada atsw yang telah disebutkan_sebelumnya'

i. Oir"Uutt* otetr Al Buldrari dalarn Jami' Ash-Shahih,Y,ttab Tafsir Quz7,h.2l2)
dengan lafazh: lqdhi bainanaa (putuskanlah antara kami)'
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[a73f Firman Altatr Ta'ata, ti+.:t;'ird o?f;,;i \].K'u-il "orang-

orang yang mendtut*mt Syu'aib seolah-olah mereka behnn pernah

berdiam di trota i\r.trtgo

Dia berkata, "seakan-akan mereka belum pemah tinggal

Qn'iisyru) di kota i1u.:rl 
I 8l

[a7af Firman Allah Ta'ala, 6-S$ & .6t; & "Maka

bagaimana Ahr akan bersedih hati terhadap orang'orang Kafi7zilraz

Dia berkata, "Bagaimana aku bersedih hati."II83

[475f Firman Altah ra'ata, XIJGi;i;i &"^A ]i#l ltKrgi.?
'r$:"-{{tfri+r&glV'fAl\lir. - 4 "Kemudian Kami ganti

lresusahan itu dengan kesenangan hingga ketwunan dan harta mereka

bertambah banyak, dan mereka berkata, 'sesungguhnya rcnek moyang

lrami ptn telah merasai penderitaan dan kcsenangan'. Maka Kami

timpalan siksaan atas mereka dengan selorynng'korryong sedang

mereka tidak menyadarinya. " 
t t 8a

.!. Diriwayatkan olch Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
Bukhari 6ta. S, h. 149) dan dihubungkan kepada Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas.

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al Itqan fi 'Ulum Al Qur'an (Jld.z, h' 15) dan

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Cld. 3, h. 103), serta dihubungkan kepada

Ibnu Al Mundzir, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
t"o 

Qr.Al A'raaf (7):92.
,,tt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Talcnil Ayi Al Qur'an

fild. 2, h. 16) dengan sanad yang tetah disebutkan dalam atsar tto- 471.
.!. Dinyatakan oieh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 3, L. 103) dan ia berkata, "Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim

dan Ibnu Abbas.

"" Qr.Al A'raaf (7):93.
ttB diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bcyan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

old. 12, h. 57i) dengan sand-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

iia berkata: nbdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah, dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
.3. Dinyatakan oleh As-suyuth i dalam Al ltqan fi ' Lllum Al Qur'an (ild. 2, h' I 6).

"* Qr.Al A'raaf (7):95.
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Dia berkata, "Maksudnya, kemudian Kami ganti keburukan itu

dengan kebaikan dan kesusahan dengan kesenangan."llss

[a76] Firman Allah Ta'ala, l]L & "Hingga keturunan dan harta

merelra bertambah b anyak. "

Dia berkata, "Hingga jumlah mereka dan harta mereka bertambah

banyak."ll85

[477]FirmanAllahra'ata,i6l<+;t+rrly.i]ii<r];-'r-$tr41i
\)\,#;;l i6 "Dan apalah belum ietas bagi orang-orang vang

mempusalroi suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa lmlau

Kami menghendaki tentu Kami adzab mereka lrareno dosa-dosanya."t187

Dia berkata, "Lafazh Xi 1;1 maksudnya adalah, apakah tidak

dijelaskan?"I 188

[478] Firman Allatt ra'ata, 4i;3'ot; $, f*:+i"j e&b67
qigs "Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan

tt85 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

fild. 12, h. 574) dengan sanod'nyapada atsar ysnglelatr disebutkan.
.1. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Talsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, ir. tO:1, bersambung dengan arraz setelahnyq serta dihubungkan kepada Ibnu Al
Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

,,tu Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. 12, h. 574 dan 575) dengan sanod-nyapadt atsar no. 474.* 

Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur [ld. 3, tr.-tO:) dengan 4rr47 sebelumny4 dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Hatim, dari lbnu Abbas.

* Disebutkan dalarr. At Itqan fi Utum At Atr'an (tld. 2, h. 16) dengan lafazh: hatta

katsuruu (hingga keturunan mereka bertambatr banyak)
rr87 

Qs. Al A'raaf (7): loo.
tttt diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcu,il Ayi Al Qur'an

(ld. 12, h. 580) dengan sanad'nyapadaatsar,no.4T4-
.I. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 104) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu

Abbas.
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membawa cyat-apt Korri kcpda Fir'aun dor penuka-peruka kaorurtq
lalu mereka menginglroi atat-arnt ilLDtIEe

Dia berkata: Ali bin Abi Thalhah berkaa, 'Tit'aun adalah soorang

qibti dananak zina dengan panjang tujuh ary6o."lls

[479f Firman Allah Ta'ala, Ui# a6$lt1;5f-f ulrlaka l{usa
menjatuhkan tongfrat-ryu, lalu sekctika itu juga tongkat itu menjdi ulo
yang sebenornyo."IIer

Dia berkata, 'T:rfazh U'"# adalatr elr yaitu ular (bentuk

mudzakkar)."rre

[4s0f Firman Allatr ra'ata, 'u*jtL 5:;; A$9 i:$ 6: -M, io
mengeluarkan tangunln, maka kctika itu juga tangan itu nenjadi pnih
bercahrya (kelihatan) oleh orang-orang lnng melilwtnl,a. "t lel

Dia berkata, '"Tanpa terkena penyakit lepra."ll%

ttt'Qr.Al A'raaf (7): lo3
rrs Dinyatakan oleh As.Suyu6i, dari Ibnu Abu HdirU nauqufk@aAli bin Abi

Thdhah, dan tidak dihubrmgkan kepada Ibnu Abbas dan aku tidak mcndryfu57a
dalam Tafsir Ath-Thaboi yngjuga disebutkan pada pembahasannya
* Dinyatakan oleh As-Suyr&i dalam Ad-Dw Al Mmtso fi At-Tdsb bi Al ly{a'Bu
(ld. 3, h. 105), dia berkah, 'Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dri Ati bin Abi
Thalhah."
.i Seperti ini yang dikutip oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qoe AH" Z L 87)
dengan sanadyangsama-t'" 

Qr.Al A'raaf (7): lo7.
rre Diriwayatkan oleh Afi-Thabari dalan Joni'Al BaW, 'An Talwil Ayi At Qu'or

fild. 13, h. 16) dengan sua&ny4 dia berkda: Al Mutsanna m€nc€ritakm k@akrg dia
berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kani dari Muawiyah, dri Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ke,mudian disebutkan atso :mii.
* Dinyatakan oleh Ibnu I(Sir dalarn Tafiir Al Qu'or Al Azhim fi1d.3, h. 450).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Aan Al Qtr'm ftd" 3, h- 1()6) dm
dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Abd bin Hamid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hdim, de
Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas.

"" Qt.Al A'raaf (7): 108.
rrs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Bayan 'An TaLwit Ayi Al Qw'or

(ld. 13, h. 17 dan l8), dengan sanad-nya-padtao|.rio yang telartr disebudsm
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[48r| Firman Allah ra'ata, '#t1:6itl#3dl(irl ii+ ]if.if;36
'rl3 ,3#W Wl;.iA{,$\ A i;!ft"Fir'aun berkato, 'Apatah

lcamu beriman kepadanya sebelum Aht memberi izin kcpadamu?

Sesungguhnya (perbuatan ini) adalah suatu muslihat yang telah kamu

rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluoknt pendudubtya dari

padanya; maka kelak kamu akan mengetalrui (akibat perbuatarunu

ini) '. 'il 195

Dia berkata "Musa dan penyihir ulung saling bertemu. Musa pun

berkata kepadanya, 'Jika nanti aku bisa mengalatrkanmu, maka apakah

kamu akan beriman dengan apa yang aku sampaikan?' Penyihir

menjawab, 'Besok aku pasti akan mempertunjukkan sihirku yang tak

tertandingi. Demi Allah, seandainya kamu bisa mengalahkanku, aku pasti

akan beriman'. Pada saat mereka bertemu, Fir'aun menyaksikan hal itu,

dia berkata,'$51 A lFfi 'F tK iy'sesmgguhnya (perbuatan ini)

adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kata ini'.

Takala mereka bertemu, penduduk kota turut menyaksikannyu.r:lle6

[482f Firman Allah Ta'ala,
e - -- /tat OV-;a.r$;ali3:ilsF;,inls!'Je;
W:; i3$ ';:{1 

"Berkatalah pembesar-pembesar dori kaum

Fir'aun (lrepada Fir'aun), 'Apakah knmu nembiarlan Musa dan

kaumnya untuk membuat kerusalran di rugeri ini (Mest) dan

meninggallran kamu serta tuhan-tuhanmu' ? " 
I t e7

"" Qr.Al A'raaf (7): 123.
r,e6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'an

6ld. 13, h. 33) dengan sanad-nya, dia berkata: Musa bin Harun menceritakan kepadaku,

dia berkata: Amr menceritakan kepadaku, dia berkata: Asbattr menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, dan ditambahkan dalam hadits dari Abi Malilq dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, dari Murratr, dari Ibnu Mas'ud. Kemudian disebutkan atsar lgf.i.

Sebagaimana diriwayatkan dengan panjang lebar dalam Tmikh Ar-Rusul va Al Muluk

old. 1, h. 263).

"" Qr. Al A'ratf (7):127.
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Dia bed<atq 'I,afazh 3i4y; 3rI; maksudnya yartq
meninggalkanmu penyembahan kelndamu."l le8

[as:]f Firman Allah ra'ata, $;J;rf'i;r*;l"Sl; i|'* fr{ 6t-{1
"Ketalruilah seswtguluya kcsialan mereka itu adalah kctetapn doi
Alloh, akot tetqi lcebmyvkm mereka tidak nungetalrui.'tte

Dia bedota, *Musibatr yang menimpa mereka datang dari Allatt
swT, {tAX-!.i '{}L1 |$$ '.aka, tetapi kebarynkm mereka tidak
mengetalruit-nt2t0

[a8at Firman lutah 
.rg,'at1, i:lti'di$f, |11trt3',,*13'"8 fu &&fr

3-r* 6 139 W;KaT gfi gy, "Maka Kon i kirimtrot kcwda
mereka top@r, belalong htn, katak dan doah sebagai bubi ymg jelas,

tetapi mereka tetap nerpmbongkan diri dot nureka adalah koun yotg
berdosa"2ol

rrr rtdw.larlr'n olch A6-Ttabari dalam Jmd' Al Baya ,An Tabvit Ayi Al eu'ot
fild. 13, h. 39 dm ,t0) dcagan dia ber*ata: Al MuBmna mcnceritakm
kepadaku, dia b€d@; Abdullah bin Shatih menceritalon kepada kami dari Muawiyah,
dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian discbrrtkan asq ini.
a DinyAakan oleh Ibnu Kdsir dalam Tdsir Al Qw'ot Al Azhim fld. 3, h- 456), dia
b€*ata, 'Sebagian ulama membacanya iloaltaaha, yaihr menycmbahmrr..
* Diriwqdrm dai Ibmu Abbas, Mujahid, dan lainnya
a Dinyuah jugp oleh As-Suyr&i daln A&Dw Al lutottsu fi At-T6t bi Al
Ma'tnr fld. 3, h. lO7), dia berkata, 'Diriwaydan oleh Ibnu Jarir de Ibnu Ahr Hdnq
dari Ibnu Abbas."
a D. inydakm old As-Suyrthi dalam Al ltqor fi 'Ulan Al Qrr 'ar, (ld. 2, h. 16).tt'Q". Al A'raaf(7): 13l.tm Diriwaydan olel Ath-Thabari dalam Jani'Al Bayu 'AnTolcwil Ayi Al ew'or
fild. 13, h. l7 dan l8), dengan sanod-nytpada,atsoyangtelah discbudrm.
A Disebu&an olch lbnu Katsir dalam Tagir Al Qu'u Al Azhim fld. 3, h.457).
a Dinyatakm ole,h As-Suyuthi dalam Ad-Dr Al M@rtsta. fi At-T$sir bi Al Ma'tss
fild. 3, h. 108) dcngnn redalsi "Mashaaibdwm (musibah mereka)", dia berkda,
'Diriwayadran oleh Ibnu Jarir, dari lbnu Abbas."

''' Qr. Al A'raaf (7): 133.
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Dia berkata ,"L-afaz/n 66rf,r(.4* anya al mathu6lujan),r202 dan

',lSiimaknanya ad-dab a (Kutu).'''o'

[485f Firman Allatr Ta'ala, itlrht ?*efi "ltlaka l{ami kirimkan

kcpada mereka topan."

Dia berkata, "Allah menurunkan air hujan, hingga mereka ta}ut

akan binasa, maka mereka mendatangi Nabi Musa dan berkata, 'Wahai

Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar hujan ini berhenti, maka kamil2u

beriman kepadamu dan akan melepaskan bani Israil bersamamu'. Nabi

Musa pun berdoa kepada Tuhannya, dan hujan pun berhenti. Tanaman

mereka pun tumbuh subur.l2os Namun mereka lalu berkata, 'Kami tidak

menyukai kalau tidak hujan, maka kami tidak akan meninggalkan agama

kami dan beriman kepadamu."ffi Kami juga tidak akan melepaskan bani

Israil bersamamu'.

Allah kemudian menurunkan belalang yang merusak tanaman-

tanaman dan buah-buahan mereka.l2o7 Mereka pun mendatangi Nabi

Musa dan berkata, 'Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar

belalang ini pergi. Kami akan beriman kepadamu serta mengirim bani

Israil bersamamu'. Musa lalu berdoa agar belalang tersebut pergi, dan

"t Dinyatakan oleh As-suyuthi dalamAl ltqanfi 'Uum Al Quim (ild. 2, h. 16) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

''o' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalamJami'Al Ba1run 'An Takwil Ayi Al Qur'an
0ld. 13, h. 54) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada karni dari Muawiyatr, dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.t'* Dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi ArTdfsir bi Al Ma'tsur, dengan lafazh: fainnaa
(maka kami).

''o' Dalam Ad-Dur AI Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur, dengan lafazh: wa

akhslabat bilaa&thum (negeri mereka menjadi subur).
1206 Dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur dikatakan: walan natruk

ilaahana wamt'minu bika (karni tidak akan meninggalkan tuhan kami dan beriman
keoadamu).' tzoz Or*, Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tstr, dikatakan: zuruu'uhum wa

tsimasuhum (ladang mereka dan buah-buahan mereka).



belalang tersebut pun pergl. Namun, masih ada tanaman yang masih utuh
yang ditinggalkan belalang itu, malo mereka berkaa, 'cukuprah bagi
kami tanaman-tanaman ini, maka kami tidak akan beriman kepadamu dan
tidak akan melepaskan bani Israil'.

Allah lalu mengirim kutul2oE yang memakan semua yang

disisakan oleh belalang. Mereka pun panik dan takut kalau mereka akan

binasa,l2@ maka mereka berkata kepada Nabi Musa, .Wahai Mus4
berdoalah kepada Tuhanmu agar kutu tersebut hilang. Kami akan

beriman kepadamu dan melepaskan bani Israil bersamamu'. Musa lalu
berdoa, dan kutu itu pun menghilang. Namun setelatr itu mereka berkata,

'Kami tidak akan beriman kepadamu dan tidak akan melepaskan bani
Israil'.

Allatr kemudian mengirim katak, yang memenuhi rumah-rumah

mereka. Mereka merasa sangat terganggu dengan keberadaan katak-katak

tersebut, karena katak-katak tersebut melompat ke tempat makanan dan

memadamkan api mereka. Mereka lalu berkat4 'Watrai Musa, berdoalah

kepada Tuhanmu agar katak-katak tersebut pergi, karena kami sangat

terganggu dan tersakiti. Kami akan beriman kepadamu dan melepaskan

bani Israil bersamamu'. Nabi Musa lalu berdoq dan katak tersebut pun

pergi. Namun, mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Musa.

Allah lalu mengirim daratr kepada mereka, sehingga setiap kali
mereka mau makan atau minum, semuanya berubatr menjadi darah, dan

mereka tidak minum kecuali darah. Mereka pun berkata, 'Wahai Musa,

berdoalatr kepada Tuhanmu agar darah itu hilang'. Musa lalu berdoa, dan

darah itu pun hilang. Namun mereka tetap tidak beriman kepada Nabi

Musa dan tidak akan mengirim bani Israil.

rrt Dalam Ad-Dw Al Mantsur fi At-Tafsir bi At Mo'tsar, dikatakan: Ad-dabaa
(kutn).

"' Dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsur, dinyatakan: lYaho.ryu al
halaak (mereka takut binasa).
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Ayat-ayat tersebut saling menjelaskan satu sama lain,l2lo agar

menjadi hujjatr bagi Allah.l2ll Allah pun mengadzab mereka karena dosa-

dosa yang telah mereka perbuat, dan mereka ditenggelamkan ke dalam

laut."l2l2

[aS6] Firman Allah Ta'ala, (.r]ylVAYj "Dan apa yang telah

dibangun mereka."I2I3

Dia berkata, " Yabnutn (Mereka bangun).'l2la

[a87f Firman Allah Ta'ala, g'ilt'*;l$1 "sesungguhnya merelca

itu akan dihancurkan kcpercryaan yang dianufirya. "I2I5

r2ro Dalarn Ad-Dtr At Mantsur fi At-Talsir bi At Malsur, dikatakan: Ba'&rhah itsru
ba'din (s*t sama lain).

"" Dalan Ad-Dur Al Mantsurfr At-Tafsir bi Al Ma'tsur,dikmkan: Litalauna lillahi
al hujjah alaihim (agar Allah mempunyai hujiatr atas mereka).

'''' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan ,An Talwil Ayi Al eur'an
(ild. 13, h. 61 dan 52) dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kcpadaku, dia bcrkata: Abdullatr bin shalih menccritakan ke,pada kami, dia berkata:
Muawiyah meirceritakan kepada kani dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Kemudian discbutkan atst ini.
I sebagaimana diriwayatkan oleh yang lain pada pembahasan lain (ild. 13, h. d9)
dengan sanad ymgsama, dari awal, fakoont alaat mufashalaar...hingga akhir.
* Dinyatakan juga oleh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Moilsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 3, h. 109) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu Hatim,
dari Ibnu Abbas.
* Sebagian dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Bari bi syoh shahih
Al Bul:hori fild. E, h. 150), dia berkata: Ibnu Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Arsala alaihim al maths hottao Hnfuu al
halaak, fa atouu musa fa da'aa allaha .fsda'a tsumma 'aodw (Allah mengirimkan
hujan hingga mereka takut binasa. Mereka mendatangi Mus4 dan dia pun berdoa kepada
Allah.-Hujannya pun berhenti. Namun mereka kembali mendustakannya)

"t'Qr.Al A'raaf (7): 137.
r2ra Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bqnn ,An Tahwil Ayi Al eur'an

fild. 13, h. 78) dengan sond-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
discbutkan usa,rni.
.3. Dinyatalran oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ild. 3, h. I 14) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.t"t 

Qr.Al A'raaf (7): 139.



Dia berkata, " Klntsraan (Merugi)."1216

[assf Firman Altah Ta'ala,3$L]r1-gJ A'Jg ,,Berkatatah 
Musa,

'Ya Tuhanlat, nampakkmrlah (diri Engkau) kepadaku agar Aht dapat
me lihat lrcWda Engkau'. "t 2 t 7

Dia berkata,

kepadaku)."1218

*Lafa/r- ,$ artinya, Alhinii @erikan

[4sef Firman Allah ro'ata, <r_,*2xrxYtli 4t& -It c* 3,6

"Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha Suci Engkau,

saya bertobat kepada Engkau dan saya orang yang Wrtama-tama
beriman'."1219

Dia berkata, "6ku orang pertama yang percaya kalau Engkau

tidak bisa dilihat oleh makhluk-Mu."120

1216 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Takntil Ayi Al eur'an
fild. 13, h. 84) dcngan sarrlcld-nytpadaatsoyangtrllah disebutkan sebelumnya.
.3. Dinyatalon oleh As-Suluthi dalarrt Al Itqan fi 'Ulum Al eur'an (lld. Z, h. 15) dan
Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 3, h. ll4), serta dihubungkan kepada
Ibnu-Abu Hatim, Abu Asy-Syailfi, dan Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.t''' 

Q..Al A'raaf (7): 143.
r2tE Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalamJami' Al Bayan ,An Takwil Ayi Al etian(ld. 13, h. 91) dengan sanad-nyapdaatsa-no.486.

* Dinyatakan oleh Al Bukhari daJ,an Al Jami' As-shahirr, kitab rafsir tsld. 7, h. 16)
dan dihubungkan kepada Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi syuh shahih AiJ
Buffitoi 0ld. 8 h. 153), serta Al Qastalani dalan lrsyad As-sari li syoh shohih Al
Bukihori (tld. 7, h. 128) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir dari jalur Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas.
{' Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur At Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
0ld. 3, h. I 18) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu
Abbas.t"t 

Qr.Al A'raaf (7): 143.

. 
t20 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Balan 'An Tahwit Ayi Al eur'an(ld. I 3, h. I 03) dengan sanod-nya pada atso no. 486.

':' Dinyatakan oleh As-suyrthi dalan Ad-Dr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsar
(ild. 3, h. 120) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu
Abbas.
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[490f Firman Allah Ta'ala,U'b{L.r;r ly*} gt$; "Dan tatkala

Musa telah kembati tccpada lcaumnya dengan marah dan sedih hati."t22t

Dia berkata, "Lafazh li+7 atau al aasif artinya sama: Merasa

sedih."l222

[4glf FirmanAllahTa'ata,'#fi \11:Vi;.*:r'o#"f6&i"W
',itj',fi b, ;K1il db J 6 JG W)\ "Dan Musa memitih tuiuh

puluh orang dari lraumnya untuk (memohonkan tobat kepada Kami) pada

waWu yang telah Kami tentukan. Maka ketil@ mereka digoncang gempa

bumi, Musa berkata, 'Ya Tuhanht, kalau Engkau lcelrendaki, tentulah

Engkau membinasalcan rureka dan saya sebelwn lni'."1223

Dia berkata, *Allah menyuruh Musa untuk memilih tujuh puluh

orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada-Nya. Mereka pun

berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, berikanlah kami apa yang tidak pernah

Engkau berikan kepada kaum sebelum kami, dan janganlah diberikan

kepada kaum setelah kami'. Allah tidak menyukai doa mereka, dan Allah

pun menurunkan gempa. Musa lalu berkata, '5, n ;gJil Li+ J 6
',ib 'Ya Tuhanlat, kalau Engkau kelrendald, tentulah Engkau

membinasakan mereka dan aht sebelum init.'tt22(

''' Q..At A'raaf (7): 150.t* Dinyatakan oleh As-suyuthidalarnAl ltqanfi 'Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 16) dan

Ad-Dur Al Mansur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 3, h. 127), setta dihubungkan kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syailih, dari jalur Ibnu
Abbas.t- Qt.Al A'raaf (7): 155.

re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an
6ld. 13, h. l4l) dengan sanad-nya. dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdultatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsq ulri.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al @rr'an Al Azhim fild. 3, h. 477) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari lbnu Abbas. Tambahan di dalam dua

tanda kurung, berasal darinya.
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[a92f Firman Allah ra'ato, ?sS i -r$t'{i iYoli; ffi-{rc4
"Itu hanyalah cobaon dri Englrmt, Englran sesatkur dengor cobaan in
siapa yang Engkmt kclardold dan Englm beri petwf* kepdo siqn
yang Engkant kchendaki. " I 225

Dia berkat4 "Iht merupakan afuzrb hgk",L Engkau

menimpahkannya kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau

menjauhkannya dari orang yang Engkau kehendaki."l%

[493f Firman Allah Ta'ala, A{t-r;;.i, 6 "seswngululn ka ni

lrembali ft ertobat) kcrydo Engkat' n 227

Dia berkata, *Kami bertobat kepada-Mu.'l2t

[494] Firman Allah ra'ala, '3'4't 
6ag;t?,6;; o4J-o:ai56

|$ "mon berfirman, 'Siksa-Ku akan Kutimpakan kcryda siop ltorg
Afu trehendaki dan rahma-Ku meliptti segala -*esrtattt'.ul22e

Dia berkata, *Allah telah menulis tentang Muhammad dan

umatnya dalam Lauh Mahfuzh apa yang susah bagi mereka dan apa yang

mudah bagi agama mereka, terrrasuk sesuatu yang dihala[Gn bagi

mereka. Dia berfirman, 'Siksa-Ka okm lfutimpakm kcryda siryayory

''t Qr.Al A'raaf (7): 155.
r22u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al Bayon 'An Talcwil Ayi Al Qu-ot

(ld. 13, h. l5l) dengan sanad-nyapdaotsoyangtelah disebutkan sebelumnya
.i. Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalaur lI ltqaa fi 'Uum Al Qu'an (ild- 2' h- lO
dengan lafazh in lw+va illa adzaabaka (ifi merupakan adzabMu)-

''' Qr. Al A'raaf (7): 156.
f228 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al BaWt 'An Takvil Ayi Al @-qt

0ld. 13, h. 155) dengan sonad-ny4 dia berhata: Al Mutsanna menceritakan kepadahl
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan k€pada karni, dia bertm Muawiyah

menceritakan kepada kami dari lbnu Abbas. Kemudian disebutkan otsq'mi-

''' Qt.Al A'raaf (7): 156.
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Aka kclrendaV dan ralntat-Ku melipttti segala sesuatt Maka akm Aht
tetapkan rahmat-Ku utttuk orang-orang yang bertahwa r. n t 230

[aefl Firman A[arr ra'ata,'u$r;, Hli 6l$3;i1'u-fu#113
'tti;L$hi "Maka aknt Aku tetapkan rahmat-Ku untttk orang-or(mg

yang bertakwa, y(mg memtnaikan zakat dan orangorang yang beriman

kepada ayat-ayat l{am|. n I 23 t

Dia berkata, *Ay"q 'Maka akan Afu tetapkmr rahnat-Ku utuk
orang-orang yong bertakwa', maksudnya adalatr bertalcrra (taku$ dari

kemusyirikan."l22

[a96f Firman Allah Ta'ala, ',]CJi 6l$ "Orang-orang yang

menunaikan zakat."

Dia berkata" "Mereka menaati Allah dan Rasul-Nya.'la3

[a9fl FirmanAllah Ta'ala, '€l_A {;i?j *'#'tlijbi,&q;,Ji41i?j{$tA
t ss8{g*irji?L#

C,j,r)5f i 645 # Jj -ej
I i/;\3 tij,;' 4r!*(. 4E "* g( di j,tBitS iL?L ip
6iJiiil'3 dLflil 

'fr 
l'rt -e it :hi l3ll "Menslutatkan basiTf -*T sAiwv- i'Menglulalkan bagi

mereka segala yang baik dan menglwramkm bagi mereka segala yang

buruk dan membuang dui mereka beban-beban dan belengu-belenggu

yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kcpadanya,

memuliakannya, menolongnya dan mengihtti cahaya yang terang yang

rao Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'ur
fild. 13, h. 158 dan 159) dengan sanad-nya pada otsr yang telah disebutkan
sebelumnyat't Qr.Al A'raaf (7): 156.

t232 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayon 'An Talcvil Ayi Al
Qur'an (ild. 13, h. 160) deng;nsanod-nyapadaaso no.493.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Motsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h. I 3 I ) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

ra3 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Balan 'An Takwil Ayi Al Qw'an
(ld. 13, h. 160) dagan sanad-tyapadt atsoao.493.
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ditmmlcm kcpadoryn (Al Qw'ut), nereka itulal, or(mg-or(mg yang

betlntttntg."l23l

Dia berfrata, "A)r"L 'Dot mengltoomkm bagi nereko segala

yang bt*', maksudnya yaitu daging babi serta riba, dan mereka tidak

menghalallcan makanan yang telah diharamlcan oleh Allatr kepada

met€ka."!35

[4eEf Firman Allah ra'ata, "*:ng:di .ff{fs it;t# &:,
"Dor membtotg doi mereka bebon-beban dot belengu-belenggu yang

adapdamereka-"

Dia berkata "Allah tidak mengadzab mereka dari perjanjian

tentang hal-hal yang diharamkan kepada mereka."

Dia berkata 'Membuang beban mereka."l&

[499f Firman Allah Ta'ala, Ltrgt "Memuliakonnya."

t- 
Q".Al A'raaf (7): 156.

''5 Dhirvayatkan oleh Ath-Thabari dalamJami' Al Baym 'An Talcwil Ayi Al Qur'an
(ld. 13, h. 166) deirgan sou&ng dia berlcata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berke: Abdullah bin Shalih mac€ritakan kepada kami, dia b€rkata: Muawiyatr
me,nccritakan kepada kami dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso rni.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Kasir dalmr Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 3, h. 487), dia
berksta kalahni ol hbztv (sq€rti daging babi).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dw Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h. 135) secara bersmbrmg dengan arsr setelalrny4 dan dihubrmgkan kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam kitab sunan-Dyq
dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan pada lafaztrnya

'abiriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (ild. 10, h. 8) dengan
dia berkata: Abu Zakaria mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan At-

Tharaifi memberitahukan kepada kami, Utsman bin Said meirceritakan kepada kami,
AMullah bin Shalih menceritakan kepada karni dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Huwa maa kaarrallaafu akhadza 'alaihim
minal miitsaaq fiimaa hsrona 'alaihim an yadha'a 'anlrum dzalika (Allah tidak
mengadzab mereka dari perjanjian t€mtang hal-hal yang diharamkan kepada mereka).
* Dinyatakan juga oleh As-Suyuthi dalarr, A&Da Al lrt@rtsur fr At-Tafsir bi Al
Mo'tsw (ild. 3, h. 135), secara bcrsambung dengan also sebelumnya hingga lafadr
hqrqna 'aloihim (diharamkan kepada mercka). Ada sedikit tambahan.
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Dia berkata, "Melindungr dan mengudkannya."laT

,[s00] Firman Au ah ra'aQ, g] JfGi?rU$5,,F{rX'#rt;-( 'i,,ii;ttfr r4,:48-9fi it6;,-. jrl -J,t;, E1:li ;y
"Dan mereka Kami bagi menjadi &u belas suku yang mosing-

mosingnya berjumlah besar dan Koni wahyukan kcpada Musa kctika

kmtmnya meminta air lcepadanya, 'Pukullah batu itu dengon tongkatmu'.

Maka memancarlah doi padanya du belas mata air."t2ig

Dia berkata, "Lafazh i$V' maknanya adalatr o,rt'6
(memancar).'123e

tsolf rirman Atlatr ra'ata, ;:JlihL AtA,# -O-;ai q eE;i
"Dan tanyakanlah kcpada bani Israil tentang negeri yang terletak di
dekat laut.'il240

Dia berkata, "Maksudnya adalah desa dekat laut antara Mesir dan

sebuatr kota. Desa tersebut dikenal dengan nama Ayilah."l2al

[502f Firman Al tah ra' at a,'e * t'iS{ii'AilS i,jv l'p2,4 ae iy
'b;i4 ;i$3 *, lyt+- tlS-(ni, t{11!o " Dan engattai ketika suatu

umat di antara mereka berkata, 'Mengapa kamu menasihati kaun yang

'" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani'Al Bayan 'An Tatcwil Ayi AI Qar'an
(ld. 13, h. 169) dengan sanad-nyapadaatsono.497.
* Din;atakan juga oleh As-Suyuthi dalamAl ltqanfi 'Uun Al Qtr'an (ld. 2, h. 16).t't 

Qr. Al A'raaf (7): 160.

'ae Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarrrAl ltqanfi 'Ulun At Qur'an (ild. 2, h. 16) dan
dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ali bin Abi Thalhah, dari
Ibnu Abbas.
* Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (lld. 2, h. 258) serta
dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu
Abbas.

"* Qr.Al A'raaf (7): 163.
r2ot Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 13, h. 180) dengan sotad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
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Allah akan membinasakan mereka atau mengadzab mereka dengan

adzab yang amat keras?' Mereka menjmvab, "Agar kami mempunyai

alasan (pelepas tanggung jmtab) kepada Tuhanmu dan supaya mereka

bertabva'."1242

Dia berkata, "Desa di pinggir laut antara Mesir dan sebuah kota,

yang dikenal dengan nama Ayilah. Allah mengharamkan mereka untuk

melakukan khitan pada hari Sabtu, namun mereka melakukan khitan pada

hari Sabtu, dengan asumsi sebagai syariat dari Allah. Setelah mereka

melakukan khitan pada hari Sabtu, mereka pun tidak bisa meninggalkan

tempat tersebut, akhimya mereka tinggal di tempat i6.l2a3 Kemudian

kaum lain berkata, 'Kalian telah melakukan khitan pada hari Sabtu,

bukankah Allah telah mengharamkannya pada hari Sabtu?tza Kalian
justru melanggarnya dan menjauh dari perintatr-Nya'. Setelah itu,

datanglatr kaum lain yang mengharamkannya juga.

Seiring berjalannya waktu,l24s mereka berkata, 'Tidakkah kalian

mengetahuil2a6 kalau mereka yang melanggar berhak mendapatkan

adzab? 'W$frV';t 6A4e "Mengapa kamu menasihati kaum yang

Allah akan membinasakan mereko". Mereka sangat dibenci oleh Allah

dibanding dengan kelompok lainnya'. Mereka menjawab, :*, Jt:r+-
'6;4 AfJi 'Mereka menjmtab, "Agar kami mempunyai alasan

(pelepas tanggung jm,ab) lcepada Tuhanmu dan supnya mereka

b ertabv a ". n 247 Al<himya mereka saling melarang.

t'n'Q..Al A'raaf (7): 154.

"o' Dalam Ad-Dur Al Mantsur fr At-Tafsir bi At Malsur menggunakan lafaztr
kadzaliko (begtu), sedangkan dalarr Tafsir Al Qur'an Al Azhim berbeda lafazhnya dan
telatr dijelaskan sebelumnya.

t2{ lbarat atau kalimat tersebut tidak terdapat dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir
Al Ma'*ur.r't As-Suyuthi tidak menyebut lafaztr wa 'uttrvlwan dalartAd-Dw Al Mantsur.

t'o Dalam Ad-Dur Al Mantsur dan Tafsir Al Qur'an At Azhim, mcnggunakan lafaztr
ta' lamuuna (kalian mengetatrui).

rz7 Tidak terd qat dalarn Ad-Dur Al Mantsur.
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Tatkala Allah murka kepada mereka, hanya dua kelompok yang

selamat, yaitu yang berkata, '#-fi'ffrU| '"); n 'Mengapa kamu

menasihati kaum yang Altah akan membinasakan mereka'.|2ag Serta

kaum yang berkata :*; Jy'Jy 'Agar kami mempunyai alasan (petepas

tanggung jawab) lrepada Tuhanmu'. Allah menghancurkan kaum yang

melakukan khitan, dan mengubah mereka menjadi monyetl2ae serta

babi."l25o

[s03f Firman Allah ra'ata, j;'rLti! a Jt#"61 Af 5t i5
i(iil';i #fi- 

*Dan (ingatlah), l@tika Tuhanmu memberitahukan,

balwa sesungguhnya dia akan mengirim lepada mereka (orang-orang

Yahudi) sampai Hari Kiamat orang-orang yang akan menimpakan

kcryda nureka adzab yang sebwuk-burupro.' t25t

Dia berkata,"lt'{Jl';}, yaitu zu;)rt, atauupeti, yang ditimpakan

oleh Muhammad SAW dan umatnya kepada mereka sampai Hari

Kiamat.1252

[504f Firman Allah ra'ata, i*W::tlWib,aiv i3] S$ 6ib
|frnKf; )tYWlft{h#VUbL "Dan (ingattah), ketika Kami

menganglrat bukit ke atas merelm seakan-akan bukit itu naungan ctwan

dan merelra yakin balwa bukit ttu akan iatuh menimpa mereka. (Dan

,r., Ibid.
rae Tidak terdapat dalan Ad-Dur Al Mantsur daa Tafsir Al Qar'an Al Azhim.
tro Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 13, h. 186) dengan sanad-nyapada atsar yang telah disebutkan sebelumnya"

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 258 dan

259) serta dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.t'' Qr.Al A'raaf (7): 157.
t2t2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

6ld. 13, h. 205) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna bin Ibrahim dan Ali bin
Daud menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan

kepada kami, Muawiyah menceritakan kepadaktr dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atsq ini.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 3, h. 497) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

TATSIRIBNUABBASA1A



Kami katokfrt kcpada mereka), 'Peganglah dengan tegul, ry lwtg telah

Kami berikotr kcpndamu, serta ingatlah selalu (onalknlah) aW Wrg
tersebut d dolamryn $paya kanu nunjadi ororgorotg Wg
bertalcwa'."1b3

Dia berkata, "Ayat 'Dan (ingatlah), ketika lfuni mengorylca

bukit kc atas mereka seakan-akmt buktt ttu naurgan autor'makzu&ya

adalah, Kami angkat, sebagaimana firman-Nyq *, 
"Si'#i,fX;'Dan telah Kami angkat kc atas (fuNa) mereka bukit Tlnnsina utuk

(menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil doi) mereka'. (Qs. An-

Nisaa' [a]: lsa) ih#trUbL 'Peganglah dengan teguh ap wrg
telah Kami berikan kepadomu'. Kalau tidalq Kami akan mengirim adz:;b

kepada 1u1i*.,12s4

[505]FirmanAllahTa'ata,i+(t;#j:t]nii('-,*'u,&-5L1iy
inljAltl;L(2-Gy{g!ii;.U;;JttT$6:Frr.ttl;#t*
"Don (ingdlah), letil@ Tuhanmu mengeluokan kctwuan euk-orak
Adam doi sulbi mereka dan Allah mengambil kcsaksian terhadq jiwa

mereka (seraya berfirmon), 'Bukankah Aht ini Tuhouru?' Iu{ereka

menjowab, 'Betul (Engkau Tulun kami), komi menjadi saksi'. (I(@rri

lakukan yory demikian itu) ago di Hri Kiamat konu tidak mengdakanr,

t" 
Qr.Al A'raaf (7): l7l.

r2sa p;riuo)-tl.arr oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Baltan 'An Talcwil Ayi Al Qu'ot
(ld. 13, h. 2lE) dengan sanad-nyq dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: AMullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebu*an aara ini-
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'm Al Azhiz (ld. 3, h. 499) sampai
lafazh bimiitsaqihizr (dengan janj i mereka).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dw Al Mmtsw fi At-TaIsir bi Al Ma'tsw
(ld. 3, h. 140) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mun&ir serta Ibnu Abu Hdim dengan
jalur Ali, dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan pada lafazlnya
* Dinyatalon oleh As-Suyuthi dalarr Al Itqanfi 'Uun AI Qur'm (tld.2, h. 16) dengan

lafazh: Nataqna al jabal Sami angkat gunung).
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'Sesungguhnya kami (boti Adam) adalah orang-or(mg yang lengah

terhadap ini (kcesaan Tutan) t. t t 25 5

Dia berkata" "Allah telah mencipt&n Adarn, kemudian lahirlah

keturunannya dari tulung rusuknya bagaikan jagung. Mereka ditanya,

'Siapa Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Allah Tuhan kami'. Setelah itu

mereka dikembalikan ke dalam tulang rusuknya, hingga mereka

dilahirkan bagr yang telatr diambil sumpaturya, tidak bertambaht2s6 6-
tidak berkurang hingga Hari Kiamat."l2s7

tsoq Firman Allah ra'ata, 9'#W!.8*u.c;fr''li fy-iCStt;
3;6ir3K3#?it1#, "Df,n bacakantah kepada mereka berita

orangy(mg telah Kami berikan kepadanya cyat-ayat Kami (pengetahuan

tentang isi Al Kitab), kcmtdian dia melepaskan diri dori pada ayat-ayat

itu, lalu dia diifuti oleh syetan (sampai dia tergoda), maka jadilah dio

termasuk or(mg-orang yang sesat. "1258

Dia berkata, 'Maksudnya adalah seorang laki-laki dari kota

Jabbariin, yang disebut Bal' am."l25e

''tQr. AIA'naf@:172.
"tu Dalam Jani' Al Bayan, dikatakan: Iaa yazdaodu fiihim (mereka tidak

bertambah).
t2t7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

CIld. 13, h. 236) dengu sanad-nya pada a*o yatg telah disebutkan.
a Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h. 14l) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.t't 

Qr. Al A'raaf (7): 175.
r6e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

(ld. 13, h.254,255, dn 258) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsu ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 508) dengan
laf6zlr: Huwa rajulun min madinatil jabbaoiin yuqaalu lahu bal'aam wakaana ya'lam
ismallaah al akbs (seseorang dari negeri Jabbariin yang disebut dengan Bal 'Am, dia
pun mengetahui nama Allah Yang Maha Besar).
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[507] Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Seseorang yang dikenal

dengan nama Bal'am. Dia juga mengetahui nama Allah Yang Maha

Agung.""to

[508] Dalam riwayat lain dikatakan, "Tatkala Musa singgah di tempat

Jabbariin,t26l mereka mendatangi Bal'am, dan mereka berkata, 'Musa

adalah manusia besi yang memiliki tentara yang banyak. Jika mereka

muncul, maka mereka akan menghacurkan kita. Oleh karena itu,

berdoalah kepada Allah agar kami terhindar dari mereka'. Bal'am

menjawab, 'Jika aku berdoa kepada Allah agar Musa dan kaumnya perBr,

maka dunia dan akhiratku akan pergi'. Mereka terus membujuknya, dan

akhirnya dia berdoa kepada Allah. Allah pun melepaskan ayat-ayat-Nya

yang ada padanya,t262 sebagaimana firman Allah, XiU W g
6-56'u'bK3'dr'itl 'Kemudian dia melepaskon diri dari pada

ayat-ayat itu, lalu dia diihtti oleh slntan (sampai dia tergoda), maka

j odilah dia termasuk orang-orang yang se sat'. " 
t 263

ls0el Firman Allah Ta'ata, e Jj bL uU! J5? '^fr
,rlL- )U;3 LiX- "Perumpamaannya seperti anjing jika komu

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h. 145) dan bersambung dengan dua hadits yang panjang. Keduanya dihubungkan
kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

' Ibid
"u' Tambahan yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an At Azhim

fild. 3, h. 509). Aku tidak mendapatkannya pada Tafsir Ath-Thabari, daa tempatnya
sangatlah jelas.

Syaikh Mahmud Syakir ---sebagu per-tahqiq- dalam jld. 13, h. 509, berkat4
"Dalam manuskrip sangat jelas tentang Nabi Musa AS, dalam indeksnya terdapat huruf
thaa' yang menunjukkan Htalha' (kesalahan)."

1262 Dalanr Tafsir Al Qur'an At Azhinr, menggunakanhttruf maa.
rr3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi At Qur'an

fild. 1 3, h. 260) dengan sanod-ny a pada ats ar yang telah disebutkan sebelumnya.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 509) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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menghalaurrya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia

mengulurkan lidahnya (l ugo). ""*

Dia berkata, "Jika mereka diberikan hikmah, maka mereka tidak

mengambilnya, dan jika mereka dibiarkan, maka mereka pun tidak

berbuat kebaikan. Mereka seperti anjing, tatkala diikat mengulurkan

lidahnya, dan jika dilepaskan juga mengulurkan lidahnya."r265

[510f Firman Allah ra'ata, ,ti! d C69'1tr*i;'irtt "oon

sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi Neraka Jahanam) kebanyakan

dari jin dan manus\r."t266

Dia berkata ,"Iafa^ (Y-r; atinya khalaqnaa (Kami jadikan)."r26?

[Srrf Firman Allah Ta'ala, 6:aSju.$Wit"q-1fr #i(dlil;ti
'bjr?- \\fti,i;#i$lO "Hanya milik Attah Asmaul Husna, maka

bermohonlah kepda-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan

tinggalkanloh orang-orang yong menyimpang dari kcbenaran dalam

(menyeba) nama-nama-Nya. Nanti merela akan mendapat balasan

terhadap apa yang telah mereka kerialan."t268

t- 
Qr. Al A'raaf (7): 176.

tx5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al BaWn 'An Talewil Ayi Al Qur'an
(ld. 13, h. 272) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

"uu Qr.Al A'raaf (7): 179
1267 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' AI Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

fild. 13, h.278) dengan sanod-nyapadaatsr yangtelah disebutkan sebelumnya'
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al I'tiqad 'Ala Madzhab As-Salaf Ahlus-Sunnah
wol Jama'ah (h. 68) dengan sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishak

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Abdus mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Utsman bin Said Ad-Darimi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdullah bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari

Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsm ini.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan fi 'Ulum Al Qur'an (tld.2, h. 16) dan

dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.t'' 
Qr.Al A'raaf (7): 180.
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Dia be*atL *Lafid

(Mendustakan)."14

t6ilr artinya at-takdziib

[sr2lFirmanAnahra'gta,S3'*f*Gt,i'(i,'ii,i,JPAt$'rS{rj-
S,:$ lr: ifi? 6sjiAfr$; #*W:s jg a ;ii| J;WW-
'$$-i -Yt St"g; ifr'*li+(35-u"o*o menanyakan kcpadomu

tentang kiana\'Kaptkah terjdw?' I{atakoilah,'Sesunguhnya
pengetalruon tentorykiand itu&tahryda sisi hthar*u; tidak seorang

pun yang dap mefielaskm waHa kedaangomln selain Dia. Kiamat

itu amot berat (hru-huorya bagi rnoklrluk) yng di langit don di buni.

Kiamat itu tidak akon daory kepdoru melainkan dengan tiba-tiba'.

Mereka bertonya kcrydoru seakan-akan kamu benar-benor

mengetaluinya- Katakmlah'&.surgubqn pengetahuan tentang Hui
Kiamat itu adalah di sisi AIW tetapi kebarynkan manusia tidak

mengeta|ruit.il270

Dia berkata, *I^afrzh -f*'; i6 artinya muntahaalwa

@erakhirnya).-l?r

tm Diriwaydon oleh AthThabui iblnJcllti' Al Bqn t 'An Tahoil Ayi At Qar'an
(ld. 13, h. 2t3) drzrgaln sot&ryrymg tdrh discbu&a pada aerr no. 509.
* Dinyatakan oleh Ibnu KSir dalm f6b Al q,r'u Al Azhim CIld. 3, h. 5 l7).
* Dinydalm oleh As.Suyrlhi italm A&Dc Al Mottrur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h.147) dm dihubmgkm k€poda Ibnu Jarir,Ibmu Al Mundzir, serta Abi Hatim,
dari Ibnu Abbas.t't 

Qr. Al A'raaf (7): lE7.t"' Diriwaldlm oleh A6-Thabui dhlnn Joni' At Bayot 'An Takwil Ayi Al Qar'an
(ld. 13, h.294 dm 3(X)) dengrosana4nyayugtelah disebutkan padaatso no. 509.
* Dinyatatcan oleh Ibnu KGir datu f6t Al Qtr'm Al Azhim Cld. 3, h. 520) pada
atso no.52l, menggunakan lafad rwtolwlw" yaiu kapan akhir kehidupan dunia,
yaitu hari pertama dari Hari Kiamd- Dfuhmgkm k€pada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu
Abbas.
* Dinyatakan oleh Ibnu Haju Al Asqllili dalm Fah Al Boi bi Syorh Slrahih Al
Bulhoi (jld. E, h. l5l) dengan lafail: itunolwhoo (B€raldimya).
.:. Dinyatakan oleh As-Suynfti dslm A&ho Al M@rrstr fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 3, h. 150) dan dihubungkan k€poda Ibnu Jarir, Abi Hatim, serta Ibnu Al Mundzir,
dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan fii atu no. 513 ilalm AI ltqu fi 'Uum Al Qar'an Old. 2, h. 16),
dengan lafazh: bafiWrr'arrr@, laltlfu Ulw (mengchhuinya).
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[513f Firman Allah Ta'ala, "W|E iA? Ap;-"Mereka bertanya

kepadamu seakan-akon kamu benar-benar mengetahuinya." Seakan-

akan mengagumkanmu dengan pertanyaan mereka. $1*@ 63
"sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sisi

Allah."t272

[5r4f Firman Allah ra'ata, 6# * ,iltt o-ifV ti |fr i,,
"Jadiloh engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang molcruf,

serta berpatinglah daripada orang-orang yang bodoh. "t 27 3

Dia berkata, "Ayat, 'Jadilah engknu pemaaf, maksudnya

adalah, 'Ambillah apa yang dihalalkan dari harta mereka. Begitu juga

pemberian yang lain, hendaknya kamu mengambilnya. Ini sebelum

turunnya surah Baraatuyrt27{ yang mewajibkanl2Ts tentang sedekah atau

zakat dan orang-orang yang berhak mendapatkannya."t216

[Srfl Firman Allah Ta'ata, Uf,'jridJ,& iiltiyY;,itO-iti 5L
'or;3,i titt V;b:i "sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila

trn lbid.
'"' Qr. Al A'raaf (7): 199.

'"0 Dalam Tafsir Al Qur'an AI A:him dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur menggunakan lafazh: laana.

"" Dal^ Tafsir Al Qur'an Al A:him dengan lafazhl. bifaraaidh (dengan wajib).

'"u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi AI Qur'an
fild. 13, h.32S) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 3, h. 534).

* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
Bukhari (ild. 8, h. 156) dengan lafazh: Khudz maa 'afaalaka min amwaalihim ai maa

fodhdhala walaana dzalika qabla fordlruz-zakaah (ambillah apa yang diberikan dari

harta mereka, atau yang dilebihkan. Ini sebelum perintah wajib zakat)'
* Dinyatakan juga oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fr At'Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 3, h. 154) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir serta Abi Hatim, dari

Ibnu Abbas, sampai pada perkataan:. I(atafshiilihaa (perinciannya).
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mereka ditimpa was-was dari syetan, mereka ingat kepada Allah, maka

lrettlra itu juga mereka melihat ke salahan-ke salahonnya. " t 277

Dia berkata, " Ayat, V;4i Uf!:i U 4{ iifi $y:Y;$ 6-5i
'Sesungguhnya orang-orang yang bertalcwa bila mereka ditimpa was-

was dari syetan, mereka ingat lcepada Altah'. Lafazh J,"{ artinya

bisikan dari syetan {tt#,i ti, 'Maka kctika ituiuga mereka melihat

lre salahan-ke s alahannya t. t tt27 I

[5r6f Firman Allah ra'ata, 6iA-{ '} d AtrtU i#r}b "oo,
teman-temon mereka (orang-orang kafir dan fos*) membantu syetan-

syetan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-ltentinya

(menyesatkan)."t2ze

Dia berkata, "Manusia tidak berhenti melakukan keburukan,

dan syetan pun tidak melarangnyu3t2s0

[5r7] Firman Allah ra'ata, 'ti4,g{i$6 irE&dfV "Don

apabila kamu tidak membav,a suatu cyat Al Qur'an kcpada mereka,

mereka berkata, 'Mengapa tidak kamu buat sendiri oyat itu'?'t281

Dia berkata, "Ayat, 'Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?'

maksudnya adalah, dia berkata, 'Mengapa kamu tidak menerimanya?'

"'Qr.Al A'raaf (7): 2ol
r27t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

fild. 13, h. 336) dengan sanad-nyapada atsar yang telah disebu&an.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an (tld.2, h. 15) dan
dihubungkan kepada Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalah, dari Ibnu Abbas.t"' 

Qr. Al A'raaf (7):202.
'2l Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarrr Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

(ld. 13, h. 338) dengan sanad-nya yang telah disebutkan padaatsu no. 514.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 3, h. 539) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.t'' 

Qr.Al A'raaf (7):203.
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Dia berkata sekali lagi, 'Mengapa kamu tidak membuatrya dan

mengarang Al Qur'an i1ur2rl282

[51sf Firman Alrah ra'ata, #t;r+rrfri#t t(fiii-*],r1,5
$;j "Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-

baik, dan perhatilanlah dengan tenang agar kamu mendopat

rakrytat. "I283

Dia berkata, "Ayat, 'Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka

dengarlanlah baik-baik', maksudnya adalah pada waktu shalat

wajib."l28a

ooo

Tafsir Surah Al Anfaal

rr2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahvit Ayi At Qur'an
fild. 13, h. 341 dan 342) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah
menceritakan kepadaku dad Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsar ni.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.3, h. 5,10).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 2, h. 16) dengan lafazh: Lon laa ahdatstalwa, lau loo talaqqannluafa ansya'nhaa
(mengapa kamu tidak membuatnya, atau kamu membacanyao lalu kamu
mengarangrrya?).

''' Qr. Al A'raaf (7):204.
re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalun Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qur'an

(ld. I 3, h. 349) dengan sanod-nya pada atsar yang telah disebutkan sebelumnya.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhiz (ild. 3,h.542).
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 155) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu
Abbas.

[sref Firman.Auah ra'ata, ':ti'tjilliitf, b3fii1ii.,6 jCtf ,i 6f;3-
'q"3 K oL ii'i'i 'fr \il;V -'F; 3$ ij.$, "Meretro

menanyakan lrepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.
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I(atakorlah, 'Hota r(mqn:tot perang kcptryaon Allah don Rasul, oleh

sebab itu bertalcwalah l@Wda AAah dan perbaikiloh perlrubungon di
antara sesamt mu; don taalah kcpada Allah don Rasul-Nya jika kamu

adalah or(mgerang yorg berimol ."r2ts

Dia berlcata" '7I 'anfal adalah al ghona'im, harta rampasan

perang."t&

[520f Ibnu Abbas RA juga berkata tentang makna ayat ini, "Al 'anfaal

adalah al moglnnim (harta ramlrasan perang). Ia milik Rasulullah SAW

murni (khaalishoh) dan tidak seorang pun yang berhak atasnya. Setiap

harta rampasan perang yang diperoleh tentara kaum muslim dibawa

kepada Rasulullatr SAW. Seutas tali atau jarum yang disimpan berarti

sama dengan perampokan. Mintalah kepada Rasulullah SAW agar beliau

memberi sedikit harta rampasan perang tersebut. Allatr SWT berfirman,
jCti ,i in;gt- 'Mereka menoryakan kcpadorru tentang @embagian)

harta ranposan perang'. Katakanlah (hai Muhammad), 'Harta rampasan

itu milikku'. Aku menjadikannya untuk Rasul-Ku, kalian tidak berhak

(fiihoa)t2n sedikit pun. l$V"F;,3(t't i;il:':ff${6
'*r# -3K o$itin'it\' ...itleh sebab itu bertakwalah kcpada Allah dan

perbaikilah lrubungan di antoa sesarnomu; don tmtlah kcpada Allah

don Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman'. Setelah itu

t'' 
Qr.Al Anfaal (s): l.re Diriwayakan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayu 'AnTa'wil Ayi Al Qur'an

fild. 13, h.362) dengan suu&ny4 dia berkata: Al Mutsanna meirceritakan kepadaku,
dia berkata: AMullah bin Shalih mqrc€ritalen kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih meirceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan aeran ini.
* Dinyaakan oleh Ibnu Katsir dalam Tofsir Al Qtr'm Al 'Azhim fild. 3, h. 545) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thdhatr, dari Ibnu Abbas RA, dengan lafazh: Al
'anfaal: Al glwua'im kaonot ltasulillalri shallallalru 'aloihi wasallam lr.lualishah laisa
li ahadin minhoa slni'utt (al 'anfal addah harta rampasan p€rang milik Rasulullah SAW
murni, tidak soorang pun berhak atasnya).

''' Dalam Sunan Al Baihqi dikatakan: Minhaa, sedangkan dalarn Ad-Dun Al
Man*w dikmkan: minlru.
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turun firman-Nya, );)6 d ;tL fr ,A g # 61 fg;5
'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat lamu peroleh sebagai

rampasan pterang, maka sesunggthnya seprlima untuk AAah dan

Rasul... '. (Qs.Al 'Anfaal [8]: al). Setelatr itu dibagi l/5 untuk Rasulullah

SAW dan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat (wa liman summia

fi al aayahl.:11288

[521f Firman Allah ra'ata, t:tt'#$g,t'e6]6Lir$i ahfi|frt
Itff'fi- 4; gtg)fr16,8); # 4 "sesungguhnya orans-orans

yang beriman ialah merela yang bila disebut nama Allah gemetarlah

hati mereka, dan apabila dibacakan ryat-ayat'Nya bertambahlah iman

mereka (karenanya), dan hanya l@pada Tuhanlah mereka

bertautakal."r2se

'2t'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 13, h. 37E) dengan sanad-nytyang telatr disebutkan padaatso sebelumnya
.1. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn ls-Szzan Al Kubra 0ld. 6, h. 293) dengan

sanod-nya. Al Baihaqi berkata:
* Abu Zakaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin

Muhammad bin Abdus mengabarkan kepada kami, Utsman bin Hamid menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss uni.

* Al Baihaqi menambahkan pada bagian akhirnya" sebelum lafazh: wa liman summiafi
al aoyah, "...dan untuk para kerabat." Maksudnya adalah para kerabat Nabi, anak-anak

yatim, orang-orang miskin, para pejuang (wa al muiahidin) {pada catatan kakinya),
-muhaqqiq-iya 

berkata, "Demikian pula yang tertulis dalam kitab: wa al muiaahidiin,

tetapi; ini s"lulr, d* yang benar adalah ibnu sabiil (pran musafirF di jalan Allah SWT.

Selanjutnya membagi 4/5 untuk semuanya. Bagi prajurit penunggang tuda 2 bagian; i
bagian untuk kuda dan I bagian untuk penungganglya.Bagi prajurit infantri, I bagian.

* Dinyatakan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasikh wa Al Mansukh (h. 149),

dengan lafaztr: Ibnu Abbas RA berkata, *Al anfaal adalah halta rampasan perang khusus

untuk Rasulultah SAW, tidak seorang pun berhak atasnya Setelah itu, turun firman-Nyq

f4 nL'o|u ,i1 n r7i6\Ydti$ 'xetahuilah, sesunsguhnva apa saia vang dapat

lcamu peroleh sebagai'rampason perang, malra sesungguhnya seperlimauntukAllah...'."
* Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.
3, h. 160), dan dia menambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas RA.

"t'Qr.Al Anfaal (8): l.

l_
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Dia berkata, "Orang-orang munafik ketika menjalankan hukum

fardhu, nama Allah swT tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka

tidak beriman dengan sebagian ayat-ayatAllah. Mereka tidak bertawakal

kepada-Nya, tidak mendirikan shalat ketika tidak berada di tempat, dan

tidak menunaikan zakat. Oleh karena itu, Allah SWT mengabarkan

kepada mereka bahwa mereka bukanlatr orang-orang beriman. Setelah

itu, Allah SWT menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman, tiSy

'iif 4,;lr15j f;y'uil <rifi| 'sesungguhnya orans-orans yans

beriman ialah mereka yang bila diseb* nama Allah gemetolah hati

mereka...'. Jadi, mereka pun mendirikan Perintah wajib-Nya, 4 $b

U4 'ffib *:; a!; '...dan apabila dibacaknn avat-avat-Nva

bertambahlah iman mereka (karenanya)'. Setelah itu Allah swT

berfirman membenarkan , ',tY'F- ,*; gt '...dan hanya kewda

Tuhanlah merefu bertavakal'. "

Dia berkata, *Tidak mengharapkan selain Allah 51ry1"rr2e0

[522f Firman Allah ra'ata, @ 6$j#5€;"!3i <rt:i-<r-$i
l:P "c51r'r;53 4,3 :'*- 3r:.'1'J, g {';"fi ? 41 " (Yaitu)

orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafltahkan sebagian

dari rezeki yang lfunti berikan kzpada mereka. Itulah orang'orang yang

beriman dengan sebenar-bencnrrya. Mereka akan memperoleh beberapa

derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nifutat)

yangmulia."rDr

tm Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalaur Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 13, h. 3so, dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menccritakan kepadalru,

iia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadalcu dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
.!. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 3, h. 551) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.

* Dinyitakan bleh ns-suyuttri dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. 3, h. 162) dan dihubungkan kepada lbnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari hnu
Abbas RA.

r2er 
Qs. Al Anfaal (E): 3 dan a.
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Dia berkata , "Lafa?h, ',!3)\ <-4$- <r-$i '(Yaitu) orang-

orang yang mendirikan shalat', maksudnya adalah shalat lima waktu.

Lafazh, i,Hi*{:r( is '...dan yong mena/kahknn sebagian dari rezeki

yang Kami berilan kcpada merelw', maksudnya adalah zakat hafia

mereka. Lafazh g'Jj;41P A$f 'Itulah orang-orang yang beriman

dengan sebenm-benarnya', maksundya adalah, mereka terbebas dari

kekafiran. Setelah itu, Allah SWT menjelaskan sifat orang munafik, lty

.rl;i ,il 'd5 W J 3:L-j3 .e93i ;'\ 'ory<i 65i
'sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-

Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kcpada) Allah

dan rasul-rasul-Nya'. Hingga fiman-Nya, "k 'J;;-<i 'i qt
' ...merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benfittya' . (Qs. An-Nisaa'

[a]: 150-l5l). Allah SWT menjadikan orang-orang mukmin sebagai

orang yang beriman dengan sebenar-benarnya; dan menjadikan orang-

qrang yang ingkar menjadi kafir dengan sebenar-benarnya. Kif"lt i
'US f;'jr@f-j,oiolot yang menciptakan kamu maka di antara

kamu ada yang kafir dan diantaramu ada yang mubnin. Don Allah Maha

Melitat apa yang komu kcriakan'. " (Qs. At-Taghaabun [64]:2)t2n

[523tFirmanAuahra'ata,ott;i;'Fql$:1{914i4';it1'{4't'-
$,'&; 4i$,3r$'.#_65 3'}_3 K1 g* -*L;^li 

'2$ fi'll
lr-;i{S "Dan (ingatlah), lcetika Allah menianiikan kepadamu bahwa

salah satu dari dua golongan (yang kamu hadopi) adalah untukmu,

sedang lamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kehtatan

senjatalah yang untulonu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan

yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkon orang-orang

kaJiv."rzsz

t2u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an
(ild. 13, h. 3s8) dengan sanad-nyapada dtsn yalgtslatr disebutkan sebelumnya.- tzei 

Qs. At Anfaal (s): 7.
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Dia berkata, "Kafilah dagang penduduk Makkah datang.

(maksudnya dari Syam). Berita itu sampai kepada penduduk Madinah,

maka mereka keluar, dan Rasulullah SAW bersama mereka, bermaksud

menghadang kafilatr tersebut. Berita tentang itu sampai kepada penduduk

Makkah, maka mereka segera menyambut kafilah tersebut, sehingga

tidak didahului oleh Rasulullatr SAW dan para sahabatnya. Kafilatr

dagang penduduk Makkah ternyata lebih datrulu melintas, namun Allah
SWT telah menjanjikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk

bertemu salah satu rombongan. Para sahabat lebih suka bertemu dengan

kafilah dagang Makkah, sebab lebih mudah untuk ditaklukkan dan lebih

banyak membawa harta rampasan. Ketika kafilah dagang penduduk

Makkah berlalu dan Rasulullah SAW gagal menghadangnya, beliau

bersama para sahabatnya berjalan mengejar pasukan Makkah. Namun

sebagian sahabat merasa enggan, karena pasukan Makkah pasti

bersenjata."l2ea

[524f Firman Arrah ra'ata, SU 6 H 4ffi"{$ i'}--i-.3' ;y

i<i:Xt i;$\ "(Ingailan1, kctika kamu memohon pertolongan kcpada

Tuhannu, lalu diperkcnankmt-Nya bagimu, 'Sesungguhnya Aku akan

mendatangkan bala bottnn kepda kamu dengan seribu malaikat yang

dat an g b e rfinttt - t trut t. tt2e 5

Dia berkata, "Ketika kedua pasukan telah siap dalam barisan,

Abu Jahal berkata, 'Ya Allah, kami lebih benar, tolonglah kami'.

Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya, 'Ya Rabbi, jika kelompok

ts Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jomi' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi AI Qur'an
(ld. 13, h. 403) dengan sma&nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan**#t 

:Xl tliffrl1 Abbas. Kemudian disebutkan atss ini.
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ini binasa, maka tidak ada yang menyembah-Mu lagi di muka bumi

ini'.'t296

[525f Ibnu Abbas RA berkata berkaitan dengan ayat yang sama, "Allah

SWT pun membantu Nabi-Nya dengan 1000 malaikat. Jibril bersama 500

malaikat pada satu sisi, dan Mikail bersama 500 malaikat pada sisi yang

lain."1297

[526] Firman Allah ra'ata, 'ri &# ili; U'iA AtAi {-$,-lyu.4..r. \l 1._ | ..r. -t.-7'fi<, l2z : -?.tz ,1..1ri /t irzi'#lfu s"f ,#;t#a*eiiaffi$ffi:
et;. 

'lL & ti9*G 6yfii 3;, ti;6 4ii,,i i;i( 4rfi
*(Ingatlah), l@tika Allah menjadikan knmu mengantuk sebagai suatu

penenteraman dmipada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan

dari langit untuk menytcikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan

dari lramu gangguan-gangguan syetan dan untuk menguatkan hatimu

don memperteguh dengannya telapak kaki(nu). (Ingotlah), letika

Tuhanmu mewahytkan kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aht

bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah

beriman'. Kelak akan Aht jatuhlan rasa ketalaian ke dalam hoti orang-

12% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 13, h.410), dengan sanad-nyayangtelah disebutkan padaatso sebelumnya
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Dala'il An-Nubmruah (ild. 2, h. 78 dan 79),
kedua atscn (no. 523 dm 524), dan menyambungkan ke&,n atsor ini dengan atso-atsar
no. 525,526,529, dan 547, dengan sanad-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi
Ishaq menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi menceritakan
kepada kami, dia berkata: Usman bin Hamid menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas RA...." Kemudian disebutkan atsar ini dengan sedikit
perbedaan pada sebagian redalsinya.

t2' Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhim (ild. 3, h. 550),
dan dihubungkannya kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
.3. Dinyatalcan oleh Al Atsqalani dalarn lrsyad As-Sari li Syuh Shahih Al Bukhwi fild.
7,h. 123). A*o ini akan dijelaskan pada akhir atrar kedua.
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orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan panctnglah tiaytiap

uj un g j ar i mer e ka. "t 2e8

Dia berkata, "Rasulullah SAW pun turun, yaitu, ketika berjalan

menuju Badar, dan kaum muslim berada di antara pasukan kafir dan

sumber air Ramlah Da'shahr2e. Kaum muslim mengalami kesulitan yang

luar biasa dan syetan memasukkan rasa marah dan was-was'3m ke dalam

hati mereka, 'Kalian menyangka kalian adalah para waliyullah, dpn di

antara kalian ada rasul. Akan tetapi kaum musyrik justnr menguasai air.

Sementara kalian, mendirikan shalat dalam keadaan junub'. Allah SWT

lalu menurunkan hujan yang deras ke atas mereka, sehingga kaum

muslim dapat meminumnya dan bersuci dengannya. Dengan itu,

hilanglatr bisikan kotor syetan dari mereka, dan tanah berpasir menjadi

kokoh (tsabata)t30l dengan turunnya hujan, sehingga bisa dilalui manusia

dan hewan tunggangan. Kaum muslim pun bisa bergerak menuju kaum

musyrik. Allah SWT membantu Nabi-Nya dengan 1000 malaikat. Jibril

AS bersama 500 malaikat pada satu sayap (Al Muiannibah),l3o2

sedangkan Mikail bersama 500 malaikat pada satu sayap lainnya."l3o3

t" Qr.Al Anfaal (8): ll, 12.

"' Syailh Mahmud Syakir b€rkata dalan Hazr,sy Talsir AilrThaD@', (ld. 13, h.

423), padra penjelasannya untuk lafaztr da'shah, "Aku menegaskannya dengan fdhah
daal. Akot berharap itu adalah sifaq seperti lafadn ad-da'shaa'adalatr tanah datar yang

menyimpan panas matahari, schingga panasnya melebihi panas pada tanah lainnya"
Syaikh Mahmud Syakir berkata, "seseorang yang meminta perlindrmgan kepada

Amr yang sedang sedih, sama dengan seseorang yang meminta perlindungan dari api

kepada Da'sha'. Akan tctapi, kitab-kitab kamus yang ada tidak menyebutkan lafaz.h

da'shah. Pada riwayat-rirvayat lain tertulis ronlah dalsah. Ad'dahsu daln ad-fuhaos
adalah tanatr datar, lembeh dan susah dilalui."

"* Dalarn Tafsir At Qttr'an Al 'Azhim tcrtulis lafazhywaswisu.
"ot Dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim terll.;/ris vansyaffa (menjadi tipis).
t3@ Al muiannibah dengaa mun tasydid dan bergaris lcasrdh adalah pasukan yang

berjalan pada satu sayap.t'' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 13, h. 433) dengan sund-nya, Ath-Thabari berkala: Al Mutsana menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menccritakan kepadalcu dad Ali, dari Ibnu Abbas. Kcmudian disebu0can

atsar ini.
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[527] Firman Allah Ta'ala, 9f;.'JL &lir*t "...dan pancunglah

tiaytiap ujung jari mereko."

Dia berkata, ..Maksud lafazh al banaan adalah al atltraaf (1ai-

jemari)."13u

[528f FirmanAllah ra'ata, 5i6r$ 65i)2 ,j1y-fii(,i$1GA

* JyW tr,Sul$a Syr;' #';. #;ri @ 36sii'i$
il, Ji:rrua'ui ;i <i #,iq ::s "Hai orang-orang

yang beriman, apabila kamu bertemu dengan oranS-orang yang kafir

yang sedang meftyerangmu, maka ianganlah kamu membelaknngi

mereka (mundur). Barangsiapa yong membelakangi mereka (mundur) di

wabu itu, kecuali berbelok untuk 6iasat) Wrang atau hendak

menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya

orang itu kcmbali dengan membawa kcmwkaan dari Allah, dan

tempatnya ialah Nerafta Jahanam. Dan amat bwuklah tempat

kcmbalinya."r3os

Dia berkata, "Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allalt

swT dan lari dari musuh yang menyerangnya (al firaar min az-zahfl,

sebab Arrah SWr berfirman, J Sg 6Fe Sy{i' );i- #;nj
uti 3:, & ar7i $i <t #, :'4 i{i * -iy w

, Barangsiapa yang membetakmgi mereka (mmdur) di waau itu, kecuali

berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan

* Dinyatakan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 3, h. 563) dan

dihubungkan kepada Ali, dari Ibnu Abbas RA.
€. Diny-atakan bl"h fbnu Hajar Al Asqalani (secara Panjang lebar) dalam Al Kafi Asy

syaf fi Takhrij Ahadi* Al Kasysyaf (lampiran pada Tafsir Al .Kasyryaf karyt Az-
y'.i"iylr"yur) -6ta. 

+, h. 68). Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan

Ibnu Mardawaih dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA'--- 
i3o4 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'util Ayi Al Qur'an

old. 13, h. 4i2), dengan sanad-aya yang telah disebutkan pada qtsar sebelumnya.

iiny"t"k- oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 3, h. 566).
.3. binyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an 6ld. 2, h. l3).

r3o5 
Qs. An-Nisaa' [4]: 15 dan 15.
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pasukqn yang lain, moka sesungguhnya orang itu l<embali dengan

membuwa kemurkaan dari Allah, clan tempatnya ialah Neraka Jahanam.

Dan amat buruklah tempat kembalinyo'' "r306

J5291 Firman Allah Ta'ala,6r\L-gr\13";ii3'ili 6t'ib ib
' 

1'*';,{ 6yV* id, 4 < u;}i';ps':V', 
^i i5--1' 

u Maka

(yang sebenarnya) bukon kamu yang membunuh mereko' akon tetapi

Altahlah yang membunuh mereko, dan bukan lramu yang melempar

ketiko kamu melempor, tetapi Allahlah yang melempar' (Allah berbuat

demikion untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan

kepada orang-orang mukmin, dengan l<emenangan yong baik'

Sesungguhnya Altah Moha Mendengar lagi Maha Mengetahui."t3oz

Dia berkata, ..Rasulullah SAw mengangkat tangannya pada hari

perang Badar, dan beliau berdoa, 'Ya Rabbi, iika kelompok ini binasa,

moka tidak ada lagi yang menyembah-Mu di bumi inil Jibril AS berkata

kepada Rasulullah SAW, 'Ambil segenggam tanah dan lemparkan ke

wajah mereka!' Rasulullah SAW pun mengambil segenggam tanah dan

melemparkannya ke wajah kaum musyrik. Oleh karena itu, setiap kedua

mata, hidung, dan mulut kaum musyrik terkena lemparan tanah tersebut'

Mereka pun berbalik dan berlati.rl3o8

t36 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'w.il Ayi Al Qur'an

(ld. 13, h. 440), dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

iiu b"riutu, Abdullah menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini'
--- 

Diriwayatkan pula oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasikh wa Al Mansukh (h.

t5Zl dengan ,onod-nyu, An-Nuhhas berkata: Bakar bin Sahal menceritakan kepada

f.#i, aiu' berkata: e.Uauttutr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

itauu*ivur, bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas

ne. en-Nurrhas menyebutkan tentang makna a/ kabaa'ir, berkata, "Al Jiraar min az-

zahf..(laridari pasukan musuh yang minyetungnya)." Kemudian disebutkan atsar ini.
:1307 es. Al Anfaal (8): 17.

r3oE ;i;iway;tf.an ofifr Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil.Ayi Al Qur'an

old. 13, h.44s)dengan sanad'nyayang telah disebutkan padaatsar sebelumnYa'

I:.-pinyut"t * oleh-Ibnu Katsiidalam Tafsir Al Qur'a111 '!r!iry019. 3,h. 57t)' dan

ip,uu*igr* kepada Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas RA. Tambahan dalam dua

tanda kurung, berasal darinYa.
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[530f Firman Allah Ta'ala, Ufrr'r>i( iStV.tJ,tl"Jika kamu

(orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang

lrcputusan kcpadamu.... rr I 309

Dia berkata, "Maksud lafazh'orang'orang musyrik' itu adalah

jika kalian memohon pertolongan, maka telah datang pertolongan kepada

kalian."l3lo

[53U Firman Allah Ta'ala, 4ii5 ,.;5 <;. 34':tfr <J fA;U
"...lretahuilah balwa sestmgguhnya Allah membatasi antara mamtsia dan

hatinya. "r3rl

Dia berkata "Membatasi antara orang beriman dengan kekafiran,

dan membatasi antara orang kafir dengan keimanan."l3l2

[532f FirmanAllah!a'a!a,'^4V'&W'I51'6*;,J'lS-ifrV
*679,-rfr<Jriu:t>-. -. W5 "Dan peliharalah dirimu dmipada siksaan

"t Qr.Al Anfaal (8): 19.
r3r0 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dala, Jami' Al Bcyan 'An Ta*il Ayi Al Qw'an

6ld. 13, h. 451), dengan sanad-ny4 dia berkata: Ibnu Al Mutsanna meirceritakan kepada

k mi, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dad Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar lrl,ri.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalanAl Itqanfi 'Ulum Al Qar'an (ild. 2, h. 17).

* Di dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tstr (ild. 3, h. 175) dan

dihubungkan kepada Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim, dari

Ibnu Abbas RA.
r3u 

Qs. Al Anfaal (8): 2a.
13" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 13, h. 469), de,ngan sanad-nya yang telah disebutkan pada otsw sebelumnya.
.!. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam lI I'tiqad 'Ala Madzlab As-Salaf Ahlu A*
Sunnah wi Al Jama'ah (h. 67) dengan sarud-ny4 Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin

Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin

Muhammad bin Abdus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-

Darami mengabarkan kepada kami, Abdullatr bin Shalih mengabarkan kepada kami dari

Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsu rni.

,
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yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara

lramu. Dan lretahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya."r3t3

Dia berkata, "Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman

agar tidak menyetujui perbuatan mungkar di hadapan mereka, karena jika

tidak maka adzabakan menimpa mereka semua."l3l4

[533f Firman Auah ra'ata, rifr Jili; 'ifr v,]t. { l},1t1 'n-li ev-
6;:G ?t '#31 "Hai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (iuga) janganlah kamu

mengWtianati amanat-amanat yang dipercayakan kcpadamu, sedang

lramu men get ahui. "t3t s

Dia berkata, "l-afaz/r- 1;rj3 { '..ianganlah lcamu

mengHianati...', maksudnya adalah, janganlah kamu

menguranginya."l3l6

[534f Firman Allah Ta'ala, S:t 1:ig4 "...fiuga) ianganlah kamu

mengkhianati amanat-arnanat yang dipercayakan kepadamu. "

"" Qr.Al Anfaal (8): 25.t"t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
0 ld. t 3, h. 47 4'), dagm sanad-nya pada arr no. 5 30.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 177). As-suyuthi berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir,Ibnu
Abi Hatim, dan Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas RA.
.3. Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 3, h. 57E) menyebutkan pada

penafsiran ayat ini: Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu Abbas RA, seputar firman

A llah swr, ?66't*-ilS'r-$t ",;.*) J'lgi;sli " D an pe tiho atah dir imu b ipatu
siksaan yang tidak Husus menimpa orang-orang yang zhalim saia di antara kamu."

Maksudnyq khusus para sahabat Nabi.
.3. Dalam sebuatr riwayatnya dari Ibnu Abbas RA, seputar penafsiran ayat ini, Ibnu
Katsir berkata: Allah SWT memerintatrkan orang-orang beriman agar tidak selalu

berbuat kemungkaran, karena adzab Allah akan menimpa mereka semua."

"" Qr. Al Anfaal (8):27.

"'6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari (ild. 13, h. 4E4) dengan sanad-nya, Ath-Thabari
berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan
kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah,
dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan a*ar ini.
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Dia berkata, "Amanat adalah perbuatan-perbuatan (amal-amal)

yang diamanatkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, yakni perintah

fardhu."

Dia berkata, "Lafazh li';t { '..ianganlah kamu

mengkhianati...', maksudnya adalah, janganlah kamu

menguranginya."l3lT

[535f Ibnu Abbas RA berkata pada ayatyang sama, i tfiti, 'n-11 qV-

':tf \;'jr "Hai orang-orang yang beriman, ianganlah kamu mengkhianati

Allah....- Maksudnya, dengan meninggalkan perintah-perintah wajib-

Nya. Lafazh, Jilii 'Dan Rasul (Muhammad)', maksudnya adalah,

dengan meninggalkan Sunnah-sunnahnya dan mengerjakan hal-hal yang

dilarangnya."

lbnu Abbas RA berkata, ,# rj,fr Jitt'^1 tj;3 *
"..janganlah lamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan

t3r7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

old. 13, tr. +Sn dan 4E5) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna

irenceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thathah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan ats ar'ats ar ini.
* Diriwayatkan oleh Ath-Thabui (atsar no. 535) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali
bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada

kami, dia berkata: Muawiyatr menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas'

Kemudian disebutkan atsar ini-
.E Keduanya dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al At'an Al 'Azhim 0ld. 3, h'

302) dan keduanya dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA,

dengan lafazh, 'gtlYjjij "...6uga1ianganlah kamu mengwrianati amanat-amanat

yang dipercayaion tnp"ao^r." Amanat adalah perbuatan-perbuatan (amal-amal) yang

diamanatkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nyq yahi amalan wajib'

* Ibnu Abbas RA berkata, "Lafazh lj;3 i'..ianganlah kamu mengHtianati"'',

maksudnya adalatr, janganlah kamu menguranginya"'

* Dalam sebuatr riwayat, Ibnu Katsir berkata, SilV':f l3j3 i *Janganlah kamu

mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad)."

* i-bnu Abbas RA berkata, "Dengan meninggalkan Sunnatr-sunnahnya dan melakukan

larangannya."
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kepadamu.... " Amanah adalah amal-amal yang diamanatkan Allah SWT

kepada hamba-hamba-Nya, yaitu amalan wajib."

Ibnu Abbas RA berkata,"Lafazh l;';t i'Jangan mengkhianati',

maksudnya yaitu, janganlah kamu menguranginya."l3 l 8

[536] Firman Allah ra'ata, ff3'& J11-^ltii3 oyffi(<)51W-
"Hai orang-orang beriman, jika kamu bertalava kepada Allah, Kami

alcan memberikan kepadamu Furqaan. "rsre

Dia berkata ,"Lafazh, (Gj afinya makhrajaa (alan keluar)."r320

[53fl Firman Ailah ra'ata, 6 n]4 '] tr&.W 'r-$i 4 'f5- r,
1;* "Dan (ingatlah), l@tika orang-orang kafi, (Quraisy)

memikirlran daya-upoya terhadapmu untuk menangkap dan

memenj arakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. "1321

Dia berkata, "Lafazh 1#1. 'Memenjaralanmu', maksudnya

adalah liyuwats-tsiquuka (membelenggumu)."""

[538] Firman Allah Ta'ala, litl <>(Y3"A4;V'&fr.{iti 5t1f,
'oibi1'2 Ft &.ii "Dan, Allah setrati-knli tidak akan mengadzab

mereka, sedang kamu berada di antma mereka. Dan, tidaHah (pula)

Allah alran mengadzab merekn, sedang mereka meminta ampun."r323

,tt, Ibid
"'' Qr.Al Anfaal (s): 29.

'r'o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 13, h. 489) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rrnri.

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an 6ld. 2, h. l7).
"" Qr.Al Anfaal (8): 30.
r32 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an

fild. 13, h.491) dengan sanad-nyayangtelatr disebutkan padaatsm sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 180) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi
Hatim, dari Ibnu Abbas RA.

"'Qr.Al Anfaal (8): 33.
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Ibnu Abbas RA berkata, "Firman Allah Ta'ala, '8i <rlL 6
'e.;t: &#,'Dan, Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka,

sedang lramu berada di antara merel(a', maksudnya adalah, Allah SWT

tidak akan menyiksa (yu'adzdzibz)1324 suatu kaum, sedangkan para nabi-

Nya bersama mereka, hingga dia mengeluarkan mereka."

Ibnu Abbas RA berkat a, "Lafazh it &S nt 5(Y3
'o;jjil 'Dan, tidaklah (pula) Allah akan mengadzab merekn, sedang

mereka meminta amryn', maksudnya adalah, di antara mereka (wa

minhum)1325 ada yang dijadikan beriman, yaitu istighfar,oleh Allah."

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh 6f iJ:,-$l ;lS t; '...kenapa

Atlah tidak mengadzab mereka', maksudnya adalah, Allah SWT pun

mengadzab (fa,adzdzabahum)t326 mereka pada saat perang Badar dengan

pedang."l327

[s3ef Firman Alla]r ra'ata, 'oi]FS- gt &{i ^l 
6( tJi "Dan,

tidaHah (Wla) Allah akan mengadzab mereka, sedong mereka meminta

ampun."

1324 dalam An-Nasiwt wa Al Mansulil dm Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, terhrlis:

law'adzdzibu.' 1325 Dalem An-Nasifir wa Al Mansuhh dan Tafsir Al Qar'an Al 'Azhim, tertulis: raa

fiihim.' Rza Tidak terdapat dalan An'Nasikh va At Mansukh-

"" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

old. 13, h. 516) dengan sanad mili1,<nya yang telah disebutkan pada atsar no. 536.
l:. Oiriwayatkan oleh ebu Ja'far An-Nuhhas dalam An'NasiHt wa Al Maraufn G. 153)

dengan sanad-nyao An-Nuhhas berkata: Bakar bin Satral menceritrkan kepada kami, dia

berllta: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsqrini.
.!. Diriwayatkan oleh An-Nuhhas dalam l/ Qath'u wa Al I'tinaf (h.35).

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild_. 3, h. 306) secara

bersambung dengan clsar setelahnya dengan sedikit perbedaan pada lafazhnya.
.E Dinyatikan oleh tbnu Hajar Al Asqalani dalarrr Fath Al Bori bi Syarh Shahih Al
BuWtari secararingkas 01d.8, h' 159)'
.3. Dinyatakan otetr Al Qasthalani dalan lrsyad As-Sari li Syarh Shahih Al Bukhari $ld.
7, h. 135) dari Ati bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah penduduk Makkah."1328

[540f Firman Allah Ta'ala, ill)jf ..rJi "te',:;ri) it(Yi
<r;;KJ *Kq 4fff 6i1i*; "sembahyang meretra di

sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan teptkan tangan.

Maka rasakanlah adzab disebabkan kelrafiranmu itu."r32e

Dia berkata, "Al mukaa'a adalah at-tash/iir, artinya bersiul

dengan mulut. At-tashdiyah adalah at-tashfiiq, artinya bertepuk

tangan."l33o

[54 r ] Firman A I I ah T a' a I a, f ';; (rr;Ji'J$; $,ti'n 4;i1 {iti'A-
Ji i9 "...supq)a Atlah memisahkan (golongan) yang buruk dari

yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di
atas sebagian yang lain."r33r

Dia berkata, "Kami membedakan orang-orang yang bahagia dari

oran g-orang yan g sengs 
^r^ 

1;1332

[s42f Firman Atlah Ta'ata, -^tl'. <K S g i3]rfi "Dan
perangilah merela, supaya jangan adafitnah.... trt333

1328 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
0ld.-1-1, h. 216) dengan sanad-nya pada atsar no. 536.t"'Qr. Al Anfaal (s): 35.

r33o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 13, h. 522) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dad Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar luri.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 183) dan dihubungkan kepada Al Firyabi, Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, serta
Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas RA, dengan lafazh: Al mukaa'a = Ash-shafiir. At-
tas hdiyah = At-tas hfiiq.

'"' Qr.Al Anfaal (8): 37.
1332 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an

(ldr l1, h. 534 dan 535) dengan sanad-nyapadaatsar- sebelumnya.

'"'Qr.Al Anfaal (8): 39.
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Dia berkata, "sehingga tidak ada lagi kemusyrikan'"I334

[543f Firman Allah Ta'ala, $]; & ;+"$ ,;; u.#6'!#5
il1jui fi#t ;K ol#t -J3 *4AY gg(' $filetb
l-i; i7:P &{lf ig;i Crtii a6}tii-6r;t "Ketahuitoh,

sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ramwsan

perang, maka sesungguhnya seprlima untuk Allah, Rasul, lcerabat

Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, iika kamu

beriman lcepada Allah dan ftepada apa yang Kami turunftan kepada

hamba Kami (Muhammad) di Hari Fttqaan, yaitu di hari bertemunya

dua pasulcan. Dan, Allah Maha Kttasa atas segala *esuatu"'r335

Dia berkata, "Harta rampasan perang dibagi menjadi l/5 bagian

dari keseluruhannya, 4 bagian untuk (liman)t336 yang berperang,

sedangkan I bagian dibagi menjadi 4 bagian (akhmaas, seperlima).l337

ladi, %bagiannya untuk Allah dan Rasul-Nya (warrasuu[),,1338 serta para

kerabat (kerabat Rasulullah SAW). Apabila dikatakan untuk Allah dan

Rasul-Nya (warrasuul),r33e maka itu untuk kerabat para rasul' Rasulullah

sAw tidak mengambil sedikit pun dari l/5 tersebut;t/ckedaauntuk anak-

anak yatim , Yt ketiga untuk orang-orang miskin, dan % keempat untuk

para musafir.:rl34o

rr3a Di.iwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 13, h. 53E) dengat sanad'rryapada alsarsebelumnya'
l:.-oirirr"yu** oi-"t l,t Baihaqi dalam Dala'il An-Nub*tvah (ild. 2, h. 582) dengan

,ori-ny{ Al Baihaqi berkata: eUu Zut ri" bin Abi Ishaq menceritakan kepada kami,

dia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi menceritakan kepada karni, dia berkata: Usman

bin Sa,id menceritakan iepaaa kami, Abdullah bin shalih menceritakan kepada kami,

aia Uerfata: Muawiyah mln""rituf.a" kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas' Kemudian

disebutkan atsarini.
1335 

Qs. Al Anfad (8): al.
nta fr6nn 14-Dur Al Mantszr terhrlis: baina (anlara)'

'3'7 Tambahan terdapat dalam Ad'Dur Al Mantsur'

"t' Dalatl Ad- Dur )l Mants ur tertulis: lin asuul (untuk rasul)'
t31e lbid
tr* iiriw"yatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 13, h.551) dengan sanad'nyapadaatsar no' 540'
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[544f Masih pada ayat yang sama, Ibnu Abbas RA berkata, "Harta

rampasan dibagi dalam l/5 bagian; 4 bagian untuk pasukan perang, dan I
bagian terakhir dibagi menjadi empat, yaitu untuk Allah dan Rasul-Nya

serta untuk para kerabat, yakni kerabat Rasulullah SAW. Bagian untuk

Allah dan Rasul-Nya berarti untuk para kerabat Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW tidak mengambil untuk dirinya sedikit pun dari l/5
bagian tersebut. Ketika Allah SWT mewafatkan Rasulullah SAW, Abu
Bakar mengembalikan semua harta Rasulullah SAW (yakni bagian para

kerabaQ kepada kaum muslim dan menjadikannya untuk keperluan

berjuang di jalan Allah, sebab Rasulullah SAW bersabda, (k; t ,lOr:ri I
"zi* 'Kami tidak mewarisi, apa yang kami tinggalkan adalah

sedekah'."lYl

[545] Ibnu Abbas RA juga berkata, "ll5 bagian yang keempat untuk

ibnu sabiil, yakni tamu miskin yang bertamu ke kediaman orang

muslim."l342

[546f Firman Allah Ta'ala, g5$lii "...di Hari Furqan."

* Dinyatal€n oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi At Ma,tsur
(ld. 3, h. 185) secara bersambung dengan alsar setelahny4 dan dihubungkan kepada
Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas RA.

rnr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al eur'an
fild. 13, h. 557 dan 558) dengan sanad-nyapadaatstrrro.54O.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim fild. 4, h. 4) dan
dihubungkan kepada AIi bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi At Ma,tsur
(ld.3, h. 1 85) secara bersambung dengan arsar sebelumnya dan setelahnya.

"" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al eafan
(ld. I 3, h. 560) dengan sanad-nya pada atsar no. 540.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma,tsur
(ld. 3, h. 185) secara bersambung dengan kedua arsar sebelumnya.
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Dia berkata, "Lafazh A6)i ii'...ai Hari Furqan', maksudnya

adalah hari Perang Badar, saat Allah SWT membedakan antara yang haq

dengan yang batil."l3a3

[547] Firman Auah ra'ata, iH ae 1-J6; AiiA ]1"3i fi $\b
;LJvr r:.#e 6 $,$1 ei?tfi-H3( -)b n1iAiA
=\3;ii-{"K6'itJ6eLi';;{U,6:OL?1kj.*oankettkasyetan menjadikan merelm memandang baik pekcriaan mereka dan

mengatalcan, 'Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang

terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya scya ini adalah

pelindungmu'. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-

melihat (berhadapan), syetan itu balik ke belakang sercrya berkata,

'sesungguhnya saya berlepas diri dmipada kamu, sesungguhnya saya

daryt melihat aW )nng kamu sekalian tidak dapat melihat;

sesungguhnya saya talatt kcpada Allah'. Dan Allah sangat kcras siksa'

Nyoj'*
Dia berkata, '?ada hari Perang Badar, iblis datang bersama

pasukan syetan. Iblis memegang bendera, dengan bentuk seorang lelaki

dari bani Mudlaj, sedangkan syetan dengan rupa Suraqah bin Malik bin

Ja'tsam. Syetan berkata kepada orang-orang musyrik, 'Hari ini tidak ada

yang bisa mengalahkanmu, kami berada di sisimu', Ketika kedua

pasukan telah berada dalam barisannya, Rasulullah SAW mengambil

segenggam tanah, lalu melemparkannya ke wajah orang-orang musyrik

dan mereka lari mundur. Jibril AS mendatangi iblis, dan ketika iblis

melihat Jibril AS, sedangkan saat itu tangan iblis berada di genggaman

r3a3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
0 ld. I 3, h. 5 6 1 ) dengaa s anad-ny a pada ats m no. 540.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhin (11d.4, h. 9).

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi'UumAl Qur'an(tld.2, h. 17) dan

Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi At Ma'tsur (ild. 3, h. 187 dan 188), serta dihubungkan

kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Al Hakim. Di-

stahih-karoleh Al Baihaqi dalam Dala'il An-Nubnrywah, dari Ibnu Abbas RA.
t'* 

Qr.Al Anfaal (E): a8.
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tangan seorang musyrik, iblis segera melepas tangannya dan berlari

bersama kelompoknya. Seseorang lalu berkata, 'Wahai Suraqah, kamu

berkata (taz'amu)1345 bahwa kamulah pendamping kami'. Iblis lalu

berkata, -;t3-!r 3r*:, K|':tf 3{t eLi'f;1 Y iJ A' sesungguhnya

saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa

yang lramu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya saya takut

lrepada Allah'. Iblis berkata demikian ketika melihat malaikat."r36

? |jj e$.ee-5$33+ffi 3;r4- I[548] Firman Allah ra'a!a, 7 Y; e],16JV'r]{'5 3;r4 t
,l/,- z.) '/. bl <i,:wL;-ar55;Lq'A 55fii e fu;-r4 :i"tl.$'* *(rnsottah), ketika

orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalom

hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mulanin) ditipu oleh

agamarrya'. (Allah berfrman), 'Barangsiapa yang bertawakal kepada

Allah, malra sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagt Maha

Bijaksana'. "t347

Dia berkata, "Ketika kedua pasukan saling mendekat, Allah SWT

menjadikan orang-orang beriman sedikit di mata orang-orang musyrik

dan orang-orang musyrik sedikit di mata orang-orang beriman. Orang-

orang musyrik berkata, 'Orang-orang itu ditipu oleh agamanya'. Alasan

mereka berkata demikian karena mereka melihat jumlah kaum beriman

sedikit, dan mereka yakin dapat mengalahkan orang-orang beriman. OIeh

karena itu, Allah swr berfirman, L; 'A 6Y ;ti & &;*-;3

t"t Dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhimtertulis: 'Ataz'am @ukankah kamu berkata).
13* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi At Qur'an

(ld. 13, h. 7 dan 8) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritalcan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Dinyatakan oleh Ibnu lktsir dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhim fild. 4, h. 17) dan
dihubungkan kepada Ati bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar
ini.

t'o'Qr.Al Anfaal (8): a9.
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I#L 'Barangsiapa yang bertau,akal kcpada Allah, maka

sesungguhnya Allah Maha Perlcasa lagi Maha Bijaksana'."r348

[549f Firman Allah Ta'ala, ;fiX ii;f, t ,,g,'";fi -,FIt A'#:fiVy
6iH"f- "Jika lmmu menemui mereka dalam Wryrangan, malca

cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan

(menumpas) mereka, supcya mereka mengambil pelai aran. "r3ae

Dia berkata, "Lafazh # 
';l +, 

";i 
'...maka cerai'

beraikanlah orong-orang yang di belaknng mereka..." maksudnya

adalah, jadikanlah mereka mundur karena t'kut.'1350

[550] Firman Allah ra'ata, K ofl:llit [" A"i$t ,e.F?}i qy-

Q-ii'i6i f#_'{tv 14, K- ot, #Utg-i'iy16tb'fr
"6'ri;3-k 

<J :$!#Xi1?bqi @ cffi-S?', ;i!\ lff{
{ltr ";'1 i, 

"r, 

g, W- Sfi 'F,4 K uV"u-*\l#-i tY "iiv r4t K-
t-{A\ { 

*Hai Nabi, kobarkanlah semangot para mukrnin untuk

berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabm diantaramu, niscayo

mereka alran dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jiko ada

seratus orang yang sabar diantaramu, niscoya mereka akan dapat

mengalahlran seribu daripada orang kafir, disebabkan orang-orang knfir

itu koum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan

kepadamu dan Dia telah mengetahui balwa padamu ada kclemahan.

Maka jila ad,a diontaramu seratus orang yang sabar, niscrya mereka

alran dapat mengalahkan duaratus orang kafir; daniika diantaramu ada

seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua

r3at Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhim AU. 4, h. 19) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA'
t'o'Qr.Al Anfaal (8): 57.
,rro iiriwayatkan otin aur-rnrrari dalam Jami' Al Bayan 'An T9'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 14, h. 23fdengan soud-nya,dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku' dia

6erUta, eUauUatr Uin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin

Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar

ini.
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ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang

sabar."l35l

Dia berkata, "Bagi setiap muslim 10 orang (kafir), setiap mereka

tidak boleh lari dari mereka. Demikianlah keadaanya hingga turun

rirman-Nya , ";V #t, K oEllA'F+.<J 'f;; !&'ifr 31L'g
"#V\#-\ty- 'sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia

telah mengetahui balwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada

diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat

mengalahkan dua ratus orang lmfrr'. Jadi, dipersiapkanlah setiap seorang

muslim menghadapi dua orang musyrik. Dengan ini, hukum yang

pertama dihapus. Selanjutnya Allah SWT berfirman untuk kedua kalinya,

WU\;=t|-irbi6rh'Fi K- oL'Jika ada dua putuh orans yans

sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus

orang musuh'. Jadi, Allah SWT memerintahkan setiap muslim untuk

menghadapi l0 orang kafir. Perintah demikian menyulitkan orang-orang

beriman, maka Allah SWT mengasihi mereka seraya berfirman, K o9

'{,:"V';'l t!,L, i,5t \Ai_ 5\'&i K- oV';#L l#-i iy iU ?4,
,-#A1 'Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya

merelra alran dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan iika
diantaramu ada seribu orang (yang sabm), niscoya mereka almn dapat

mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Alloh. Dan Allah beserta

orang-orang yang sabm'. Allah SWT memerintahkan setiap orang

mukmin untuk memerangi dua orang kafir."1352

[55rf Firman AUah ra'ata, e <bi-f* {A;i.i'kil ,}. 6ft
e i-,irrr?,b$lL-j.'a;6Xt 3;; <,riiV;tt 'iridak patut,

bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan

t"'Qr.Al Anfaal (8): 65 dan 56.
1352 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 13, h. 59 dan 60), dengan sanad-nya yang telatr disebutkur pada atsar yang telafi

disebutkan sebelumnya.
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musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunimviah

sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untubnu). Dan Allah

Maha Perlrasa lagi Maha Bijaksana."l3s3

Dia berkata, "Itu terjadi pada Perang Badar. Orang-orang muslim

ketika itu berjumlah sedikit. Ketika kuantitas mereka bertambah dan

kekuasaan mereka semakin kokoh, Allah SWT menurunkan ayat tentang

tawanan perang setelah ayat tadi, d:q$'";. V, Cf '...dan sesudah itu

kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan'. (Qs.

Muhammad [a7]: $ Allah SWT memberikan pilihan kepada orang-orang

beriman dalam perkara tawanan perang. Jika mau, boleh memerangi

mereka. Jika mau, boleh menjadikan mereka budak, meminta tebusan

dari mereka."l354

[552f Firman AII-ah ra'ata, #-;rLuSli GF--*1A AS';XiW-
u, 3fr ':"r, ? #j -F. ta,1; wr*s. w r*;; 1tii * noi

Nabi, Iratakanlah kcpada towanan-tawanan yang ada di tanganmu, 'Jika

Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan

memberikon kepadamu yang lebih baik dari aW yang telah diambil

"t'Qr.Al Anfaal (E): 67.
r3s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayon 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 14, h. 59 dan 60), dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atssini.
* Dinyatakan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-NasiHt wa Al MansuH, (h. 156)
dengan sanad-nya. An-Nuhhas berkata: Bakar bin Sahal menceritakan kepada kami, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah bin Shalih
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata"

"Demikianlatr keadaannyq dan kaum muslim ketika itu." Kemudian disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al l(ubra (ild. 6, h. 323 dm 324)
dengan sanad-nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan
kepada kami, Abu Al Hasan bin Abdus mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id
Ad-Darami menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami,
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu
Abbas. Komudian disobutkan atsar ini.
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daripadamu dan Dia akan mengampuni knmu'. Dan Allah Maha

P engampun tagi Maha P enyayang t. nt?55

Dia berkata, "Pada Perang Badar, Al Abbas tertawan. Dia lalu

menebus dirinya sendiri dengan 40 'uqiyah emas (l 'uqiyah: 12 dirham

atau 28 gram 
-penj). 

Ketika ayat ini turun, Al Abbas RA berkata, 'Allah
SWT telah menganugeratriku dua perkara, dan kedua perkara itu lebih

aku senangi daripada dunia, yakni menjadi tawanan pada Perang Badar

dan membebaskan diriku sendiri dengan 40 'uqiyah (min dzahaD, dari

emas)'.1356 Pada kemudian hari, Allah SWT menggantinya dengan 40

hambasahaya, dan aku mengharapkan ampunan-Nya sebagaimana yang

dijanjikan Allah SWT kepada kami."r357

[553] Firman Allah ra'ata, 4t;1, bw, 1i;.6t wt; l"-$i iL

d;Wr'uiY $.i$ #,#J7::il;t:. ir-$r, ;,1 ,W a rr-Ll;
':A4"3 e_$ A{'fi*t eV ti"Sfi n} 1di iK (Wq.
i4 {,}:3,L"r'ft-314 et # ;}& {t 11t1"s"'urt*o*o

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta beriihad dengan harta

dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat

kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhaiirin), mereka itu

satu sama lain lin&mg-melindungi. Dan (erhadap) orang-orang yang

beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun

atasmu melindungi mereka, sebehon mereka berhiirah. (Akan tetapi) iika
mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan)

1355 
Qs. Al Anfaal (8): 70.

"to Dalam Dala'il An-I,htbtnwah karya Al Baihaqi 0ld. 3, h. 143) tertulis: dzahabaa
emas).

1357 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qrr'an
(ld. 14, h. 74) dengan sanad-nyaymg telah disebutkan pada atsar sebelumnya.

* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Dala'il An-Nubu'n'wah (ild. 3, h. 143) dengan

sanad-nyayang telah disebutkan pada atso sebelumnya.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam lI Kafi AsySyafi fi Talhrij Ahadits
Al Kasysyaf (tambatran pada Tafsir Al Kasysyaf miliJx Az-Zamakhsyari) (ild. 4, h. 7l)
secara ringkas. Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Ali
bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas RA."
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agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap

kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah
Maha Melihat apa yang lmmu l<erjakan."r3sg

Dia berkata, "Firman-Nya, A-!A\W) tj;t6 Wti,ip-$l"JL
,#'$J1 # i4ir;:;;1r2,1;'uJr; g* e;".$s ,sesungguhnya

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta

don jiwanya pada jalan Allah dan orang-orangyang memberikan tempat

kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu

sotu sama lain lindung-melindungi', maksudnya adalah dalam hal harta

warisan. Allah SWT menjadikan adanya harta warisan antara kaum

Anshar dengan Muhajirin, tanpa adanya hubungan rahim. Allah SWT

berrnman, ;n# i;: ,6 g ${i * K C lj?$. I, Wt',6V 'oor,
(terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka

tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum

mereka berhijrah'. Artinya, kamu tidak berhak sedikit pun atas harta

warisan mereka. Demikianlah, hingga turun aya! $5 # ,C$ \]fr
';t1 $O r;|fi,'ororg-orang yang mempurryai lrubungan kcrabat itu

sebagiannya lebih berlnk terhadap sesamoilya (daripada ymg bukan

kcrabat) di dalam kitab AAah'. (Qs. Al Anfaal [8]: 75) Maksudnya

adalatr, dalam hal harta warisan. Dengan ayat ini, huhrn pada ayat

sebelumnya terhapus. Setelah ini, hukum waris berlaku hanya bagi

hubungan keluarga."l 3se

t"t Q..Al Anfaal (s):?2.
r'5e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 78) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
CIld. 3, h. 205 dan 206). As-Suyuthi berkatq "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan
Ibnu Mardawaih, dari lbnu Abbas RA." Ada sedikit perbedaan pada lafadrnya.

* Dinyatakan oleh A.s-Suyrthi seb4giannya dalarn Al ltqan fi 'Uum Al Qar'an, (tld.2,
h. 17) dengan lafaztr: W& *j e d$ii$ti 

*...maka tidak ada kewajiban sedikir
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[554f Firman Allah Ta'ala, y.$ A {tpl;t 9V "(Akon tetapi) jika

merekn meminta pertolongan ftcpadamu dalam (urusan pembelaan)

agama...."

Dia berkata, "Jika orang-orang Arab muslim meminta

pertolongan kepadamu, hai orang-orang Muhajir dan Anshar, terhadap

musuh mereka, maka kewajiban kamu untuk menolongnya, kecuali

antara kamu dengan bangsa tersebut terdapat perjanjian."l360

[555] Firman Allah ra' ata, f3 4;i < f.,#.'-\15 i# l#t'u-i|
'.r:3-"'\3i ,6*i -:''"t+ "Adapun orang-orang yang lafir, sebagian

mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jikn kamu (hai para

muslim) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkon Allah itu,

niscaya akan terjadi kckacauan di muka bumi dan kerusakan yang

be*ar. "1361

Dia berkata, "Firman-Nya, 'Adapun orang-orang yang kafir,

sebagian mereka meniadi pelindung bagr sebagian yang lain',

maksudnya adalah dalam hal harta warisan. Lafazh l$nS;'nU t**u
(hai para muslim) tidak melaksanakan...', maksudnya adalah, jika kamu

sekalian tidak mengambil harta warisan sebagaimana yang telatr Aku

perintahkan, '...nisccya aftan teriadi ftelracauan di muka bumi dan

kerusakan yang be ror'. "1362

ooo

pun atasmu melindungi merek4 sebelum merela bethijrah." Dia berkata, "Kamu tidak

berhak sedikit pun atas harta warisan mereka."
r3n Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalart Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 14, h. 84) dengan sanad-nyayangtelatr disebutkan padaatsor sebelumnya.

"ut Q..Al Anfaal (8): 73.
1362 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

6ld. 14, h. 86) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menserital€n kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyalt

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atso tni.
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Tafsir Surah At Taubah

[5s6f Firman Allah Ta'ala, 6.Fi'; i4r.53^ii'u-51 4"rs;o i'f i"iV
'ul3t 

"?'xfrLV)f.srcV A'$t o#f? K r;t!r, il si ej*io !,ii or
"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul'Nya

(yang dihadapkan) kcpada orang-orang musyrikin yang komu (kaum

muslim) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka,

berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan

dan ketahuilah balm,a sesungguhnya kamu tidak akon dapat melemahkan

Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang ka1fiv."nat

Dia berkata, "Allah SWT memberi batasan kepada orang-orang

yang membuat perjanjian kepada Rasul-Nya selama 4 bulan. Mereka

boleh bepergian ke mana saja mereka suka. Allah SWT juga memberi

batasan waktu bagi siapa saja yang tidak mempunyai perjanjian, yakni

berakhirnya bulan-bulan Haram (dari hari Nahar hingga penghabisan

bulan Muharam), yaitu 50 malam. Jika bulan-bulan Haram berlalu, maka

Allah SWT memberi perintah kepada kaum muslim untuk mengangkat

pedang terhadap siapa saja yang tidak mempunyai perjanjian."r3s

[557f Firman Alla]r Ta'ata, i; |f.fi i;fi1 f;il #\ii 7,tit 11$

;it:il\ VGf, Vc. og 14'JL 4 Vf:;t; itFS ir:':'-j13.':,
U,3j6 ';ii "";i&iful;4liYjr;i*tp)brh sudah habis butan-

bulan Haram itu, maka bmuhlah orang-orang muryrikin itu dimana saja

"u' Qr. At-Taubah [9]: l-2.
r3n Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 98) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullah bin Shatih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsor.ini.
* Dinyatakan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An'Nasikh wa Al Mansukh (h. 16l)
yang berisi pembahasan tentang ayat ini, dali Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA,
ia berkata, *Waktu bagr yang mempunyai perjanjian adalah 4 bulan." Dia tidak
mcnyebutkan di dalamnya batas walctu yang lebih lama dari riwayat ini'
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lramu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan

intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirilcan

shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan l<epada mereka

untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

P€nya)tanf :136s

Dia berkata, "Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk

mengangkat senjata terhadap orang-orang yang membuat perjanjian jika

mereka belum memeluk Islam, dan membatalkan isi-isi perjanjian yang

telah dibuat, serta menghilangkan syarat pertama."l3ff

[558] Firman Allah Ta'ata, C:r;gi #l '-.- -Z3"ii O-$i $L

<--J#1 G'ii'q'e t #t {S Vru "...kecuati orans-orans

yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat

Masjidil Haram? Maka selama mereka berloht lurus terhadapmu,

hendaklah lramu berlalat lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya

All ah menyukai orang-orang yang bertakw o. "t367

Dia berkata, tentang Firman AllahTa'ala, 're ttiL O-ii$y
"rlg #\ "...kecuali orang-orang yang komu telah mengadakan

perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram," yaitu penduduk

Makkah.l368

"u' Qt. At-Taubatr [9]: 5.
136 Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir AI Qur'an Al 'Azhim (ild. 4, h. 55) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
.i. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bori bi Syarh Shahih Al
BuWuri (ild. 8, h. 170) sebuah riwayat lain. Ibnu Hajar berkata: Ali bin Abi Thalhah

meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa 4 bulan adalah batas waktu bagi siapa pun

yang mempunyai perjanjian, sesuai dengan itu atau lebih. Adapun bagi yang tidak

mempunyai perjanjian, maka batas waktunya adalah berakhimya bulan Muharram,

sesuai dengan firman Altah swr, a$;:ii l$if{'#\il'&iti| *Apabila sudah habis

bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orurng musyrikin."
1367 

Qs. At-Taubah [9]: 7.
r36t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari ddam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 14, h. 143) dengan sanad-nya. Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
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[ssef Firm an A I lah ra' ata, 1; $y'$at$i{ P1; I i4E- olj J"i'+^
$i "Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya

dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh

kcmenangan terhadap kamu, merelra tidak memelihara hubungan

lrelccrabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan)

perjanjian. "r36e

Dia berkata, "Firman-Nya, 'Merela tidak memelihara

(hubungan) kcrabat terhodap orang-orang mubnin dan tidak (pla
mengindahkon) perianjian',l370 maksudnya adalah (tidak menjalin)

kekerabatan dan perjanjian. Firman-Nya, #.t*i{ 'F4;liiti ofi
't>{; $t '...padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap

kamu, mereka tidak memelihara hubungan kckcrabatan terhadap kamu

dan tidak (pula mengtudahlan) perjanjion'. Artiny4 illaa, yal<rri al

qaraabah (Kerabat). Adz-dzimmah adalah al 'Ahdu @erjanjianl.rl37l

[560f Firman A[ah ra'ala, 'e]# 61 3dA, liq- it c{rr:J. igU
t:t@ 5'.5 i r(:i aj A\'A iE; 5,4i F:\'€; tf
{r14ji i161taii*t *.$ir{6 1\ O;r:6 ;"1 3ca.'#-
Airi5l'el|'K 6 A$j G3';1t1 I .l4"ridaHah pantas orans-

orang musyrik itu memabnwkan masjid-masjid Allah, sedang mereka

mengahti bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia

pelrerjaannya, dan mereka kckal di dalam turaka. Hanya yang

memahnurlran masjid-masjid Atlah ialah orang-orcmg yang beriman

Irepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat,

menunailran zakot dan tidak tafut (kepada siapa pun) selain kepada

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

alsar ini.
"o' Qr. At-Taubatr [9]: 8.

"'o Qr.At-Taubah [9]: lo.
r37r Di'iwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 146) dengmsanad-nya yang telah disebutkan padaatsar sebelumnya.

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 4, h. 57) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhatt, dari Ibnu Abbas RA.

TATSIRIBNUABBAS



Allah, mako merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. "1372

Dia berkata, "Firman-Nya, '...orang-orang yang beriman

lrepada Allah dan Hari Kemudian...', maksudnya adalah, siapa yang

mengesakan Allah SWT, beriman kepada Hari Akhir, dan mengakui apa-

apa y^ng diturunkan Allah SWT. Redaksi '...serta tetap mendirikan

shalat... ', maksudnya adalah shalat lima waktu. Redaksi '...dan tidak

takut (kepada siap pun) selain kepada Allah', maksudnya adalah tidak

menyembah selain Allah SWT. Kemudian Allah berfirman, '..naka
merekalah orang-orang yang diharapkan'. "

Ibnu Abbas RA berkata, "Sesungguhnya mereka itulah orang-

orang yang menang, sebagaimana firman Allah SWT kepada Nabi-Nya,

qJ 6{, Ji.; ,{-;- J {;; ' ...mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat

lramu ke tempat yang terpuji'. " (Qs. Al Israa' fi71:79)

Ibnu Abbas RA berkata, "Sesungguhnya Allah SWT akan

mengangkatmu ke tempat yang terpuji, yakni hak memberi syafaat.

Setiap lafazh;i,{e 'semoga'di dalam Al Qur'an artinya wajib.'r373

[56r]FirmanAllah ra'ata, ii(, ijK+Qt #i\?t$ ?i'ttX!r"M
al-&:i ili\ e;1.f {ii6 fi '^4 6';3.{'4'i # A 14r)-r$ ,.;!t' ;fr,

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang

mengerjalran haji dan mengurus Masjidil Hmam komu samakan dengan

orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta

"" Qr. At-Taubah I9l: 17 dan 18.
r3R Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. 14, h. 167 dan 168) dengan sonad-nya yang disebutkanpadaatsar no. 558.

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ld. 4, h. 63) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 3, h. 216) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,
serta Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas RA, dengan adanya perubahan pada lafaztmya
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berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak

memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim."r374

Dia berkata, "Al Abbas bin Abdul Muthallib berkata saat ditawan

pada Perang Badar, 'Walaupun kalian terlebih datrulu memeluk Islam,

berhijrah, dan berjihad, tetapi kami memakmurkan Masjid Haram,

memberi minum para jamaatr haji, dan membebaskan para tawanan'.

Allah SWT lalu berfirman, &, Xb Fl 'Apakah (orang-orang)

yang memberi minuman orang-orang yang mengeriakan haii... '. Hingga

firman-Nya , 'q));li '...yang zhalim'. Arlinya.semua itu mereka lakukan

dalam keadaan menyekutukan Allah, dan kami tidak menerima amal

kebajikan dalam keadaan syirik."l37s

[562] Firman Allah ra'ata, $ 34 Cf.i3l r7iyYlJ( <rJi 41f-
u.'itl'3=j- s;a(^ri ;+ lLjYi.4 g!'^Z igJi 3?51 V.-"-
H- + '31 OL-:a o\ 4;:, "Hai orang-orans vans

beriman, sesungguhnya orang'orang yang muryrik itu najis, makn

janganlah mereka mendelcati Masjidil Huam sesudahtahun ini. Daniika

r37' 
Qs. At-Taubah [9]: 19.

r"t Diriwayatkan oleh Ath-Tahbari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qw'an
6ld. 14, h. 169-170) dengan sanad-ny4 dia bcrkata: Al Mutsanna menceritakan kepada

[ami, dia berkala: Abdullatr bin Shalih menceritakan kcpada kami, dia bcrtata:

Muawiyatr menceritakan kcpadaku dari Ali, dari lbnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsor ni.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim $1d.4,h. il) dali Ali,
dari Ibnu Abbas RA.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-hr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

0ld. 3, h. 2lS) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi

Hatim, dari Ibnu Abbas RA, de,ngan sedikit perbedaan redalcsi'

* Dinyatakan pula oleh As-suyuthi dalarr. Asbab An-Nuzul (h. 100). As-Suyuthi

berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas RA.,, As-Suyuthi berkata, "Al Abbas berkata, saat ditawan ketika Perang Badar,
,Jika kalian mendahului kami dalam memeluk Istam, hijrah, dan berjihad, maka

ketatruilatr batrwa kami adalatr orang-orang yang memakmurkan Masjid Haram, memberi

minum jamaatr haji, dan membebaskan para tawanan'. Lalu turunlah firman Allah SWT,

"& Xb i4 'Apakah (orang-orang) yang memberi mimrman orang-orang )'ang

mengerj akmt haii...' ."

I

TATSIRIBNUABBASAA



lamu khan,atir menjadi misbin, malca Allah nanti akan memberimu

lrekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijalaana."t376

Dia berkata, *Ketika Allah SWT menyingkirkan orang-orang

musyrik dari Masjidil Haram, syetan memasukkan kesedihan (al

hrona)l3" ke dalam hati orang-orang beriman. Syetan berkata, 'Dari

mana kalian makan? Orang-orang musyrik sudah disingkirkan dan

kafilah dagang tidak lagi datang kepada mereka ('anhum)'.13'8 Allatr

swr pun berfirman, "'M o\ 4t-r, a 5i'3=;f,-,3#''i$ -& SV
'Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan

metnberimu lcekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia

menghendaki'. Allah SWT memerintahkan kaum beriman untuk

memerangi Ahlul Kitab, dan Alah mencukupi kebutuhan mereka dengan

anugerah-Ny u;tt37e

[563f Fi rman Ar rah ra' a t a, si ;-9t a\7 3 is <rL\-* 6- ifr t]*
f{. #?JI *3 O-51'q # i* 61_i,$i rt,,,5jfi,tfgv 6i}
6;;i fi X & i::rdi lt$ "Perangilah orang-orang yang tidak

beriman trepada Altah dan tidak (pula) kcpada Hari Kemudian, dan

mereka tidak mengharamkon apa yang diharamkan oleh Allah dan

Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka,

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam

lreadaan tunduk."t38o

"" er.At-Taubatr [9]: 28.

"' Tidak Grdapat dalarr. Ad-Dur Al Mantsur.

"" Dalatn Ad-Du, Al Mantsur teratlis: 'anhtm ftepada kalian).
r37e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 193-194) dongusanad-nyapadaatsar sebelumnya.
t"o 

e.. At-Taubah [9]:29.
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Dia berkata, "Permaafan terhadap orang-orang musyrik ini

dihapuskan."l381

[564f Firman Allah !a'ata, HJi3"33;rl;j1 t-tri 33 <r]C$'-
<rP;riJ '1i,i "...nereka meniru perkataan orang-orang kafir

yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai

berpaling? "1382

Dia berkata, "Diserupal.::l 3E3

[565f Firman Allah Ta'ala,1"i;t HIG *Diloknati Allah mereka."

Dia berkata, "Allah SWT melaknat mereka. Setiap lafazh qatala

didalam Al Qur'an bermakna la'ana (melaknat)."

[566] Firman Allah ra'ota, d\ qit Ulf\ 5;t 'l:"1 sili ]
<r{;ii;? 1;.jl.L,2Jti & f4- "Diatah yang tetah mengutus

Rasul-Nya (dengan membowa) petuniuk (Al Qur'an) dan agama yang

f3Er Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An'NasiWt wa Al Mansukh (h.

166), dengan sanad-nya, Abu Ja'far berkata: AMullah bin Shalih menceritakan kepada

kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (ild.9, h. ll) dan Dala'il
An-Nubuwwah (Jld. 2, h. 582) dengan sanad-ny4 Al Baihaqi berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih mencerita\an

kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

"t'Qr. At-Taubah [9]: 30.
r3t3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h.206) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari lbnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar ini.
* Dinyatakan oleh Al Bukhari (atsar no. 564), Al Jami' Ash'Shahih,kitab Tafsir Qld.
7,h.220),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (ld. 8, h. 167), dan Ibnu Abi Hatim dari Ali,
dari Ibnu Abbas RA.
r.. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al Itqan (ild. 2, h. 19) alsar no. 565.

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild 3, h' 230) dan

dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Asy-Syaikh,

dari Ibnu Abbas RA.
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benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-

or an g m*ryr i ki n t i da k me nyufu i. "t384

Dia berkata, "Agar Allalt SWT memenangkan (liynzhhira)l3ss

Nabi-Nya atas urusan keseluruhan agama. Oleh karena itu, Allah SWT

memberikan semuanya (petunjuk-Nya) kepada Nabi-Nya dan tidak

menyembunyikannya sedikit pun darinya (minhu).1386 Orang'orang

musyrik dan Yahudi tidak menyukai petunjuk tersebut."l387

[56fl Firman Auah ra'ata, ti]$-51't4ilS 6:11 <r;& 6$l't
J;<ts'-A+ )G eW 6i-i; @ AJ;\:4J;# ;'i,W A
,iKy i3'1t K,6r-F3i4 tl t36=i3;& '&;!, i+q 6"
' 6;fJ "Dan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan

tidak menaJtrahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari

dipanasknn emas perak itu dalam Neraka Jahanam, lalu dibakar

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (alu dikatakan)

l@pado mereka, 'Inilah larta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan

i*t,n1388

"* er.At-Taubah [9]: 33.
t385 Dalam Ad-Dur Al Mantsur dn As-Sunan Al Kubra tertulis: yzhhint

(memenangkan).

"tt Dalan Ath-Thabaritefiilis: minhu syai'un
1387 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 215) dengan smad-ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dali Ali bin Abi Thalhah. Kemudian disebutlcan atsar iri.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra (ild. 9, h' 182) dengan

sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-
Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali, dari

Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu ni.
"tt Qr.At-Taubah [9]: 3a-35.
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Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan

zakat harta."

Ibnu Abbas RA berkata, "setiap harta yang tidak ditunaikan

kewajiban z*aarya, baik di atas bumi maupun di bawah bumi, adalah

harta terpendam. Sebaliknya, setiap harta yang ditunaikan 1tu'addqt3ge

zakatnya, bukanlah harta terpendam, baik berada di atas bumi maupun di
bawah bumi.'I3$

[56sf -Firman 
Allatr Ta'ata, g * f$ 6 ;tl 

"+ 
**',:Wiy

{:ffrt b$ 6y"'i; laj r;:" -l*A -"f q",{ iZ l: 48 g i';rt 6i"'t; UiWJ6ii3 +td74 liu ;i- St,Ta'#EtL"$6;;51i5'i;4Ai'-#-
"g_';*t{AL;r{??G;iG"#{"ffilr;x''i'fit'";\YA;L,,s",,,is;h;;uuii,ii-"r*io,-r;iii,ooe
adalah dua belas bulan, dalam kctetapan Allah di wakfii Dia
menciptakan langit dan bumi, diantaranya emryt bulan haram. Itulah
(ketetapan) agama yang lurw, maka janganlah kmnu menganiaya diri
kamu dolam bulan yang empat itu, dan perangilah kmtm muryrikin itu
semucmya sebagaimana mereka ptm memerangi kamu semuanya, dan

kctalruilah balwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."r3el

Dia berkata , "HA\ "4fw i6 *...*oko janganlah kamu

menganirya diri kamu dalam bulanyang empd itu..." semuanya. Setelah

itu Allah SWT mengkhususkan (tihastaha)t3e 4 bulan dari keseluruhan

n8' dalarrt Ad-Dw Al Mutstrr tenilis: 'dda (q$.
13$ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam laii;.lt Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

fild. 14, h.225) dengan sanad-nya yang telah disebutkan padaatso sebelumnya.
* DinyAakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild.4, h. 84) tentang
penafsiran ayat ini, ia berlcatg "Demikian diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari
Ibnu Abbas RA, bahwa harta tersebut bersifat umum."
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 232) dan dihubmgkan kepada Ibnu Jarir serta lbnu Al Mundzir, dari Ibnu
Abbas RA.

"" Q.. At-Taubah [9]: 35.
t3e2 delarn Al Qath'u wa Al I'finaf. Dalam Tafsir Al Qufm At 'Azhim tertulis:

Ilhtashslu.
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bulan dan menjadikannya bulan-bulan haram (hurumaa).r3e3 Allah SWT

mengagungkan kehormatan bulan-bulan haram; dosa yang dilakukan

pada bulan-bulan tersebut terhitung dosa besar, dan amal kebajikan yang

dilakukan memperoleh pahala yang sangat besar."l3e4

[s6e] Firman Allatr ra'ata, 1I( <4+]5 VrSJ "...dan

perangilah kaum musyrikin itu semuanya."

Dia berkata, u Jami i' aa (Semuanya)."

[570f _FirmanAtah^Ta'ata,w63\*B:Hlai';4;:6]11.fry
41ar ig ( :J$':I;F v i+ (iqu; ci 7;.; [e-*]i. 

-

6*'1i1 i';i\ ,s;j.- i ';i5 }4{t ,? ;i1 "sesungguhnya

mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran.

Disesatlran orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu,

mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada

tahun yang lain, agar mereka dapat memryrsesuaikan dengan bilangan

yang Allah menghmamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang

diharamlran Allah. (Syetan) menjadikan mereka memandang perbuatan

mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orangyang kafi7."tzes

"' Dalam Tafsir Al Qw'an At 'Azhim1a,rntlis: hsraamaa.

"* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan 'An Ta'wit Ayi At Qaian
(ld. 14, h. 238) dengan suad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Al Qath'u wa Al I'tinaf (h. 361)
dengan sanad-nya, Abu Ja'far berkata: Bakar bin Sahal menceritakan kepada kami, dia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA...."
Kemudian disebutkan a*o rni.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Ar'an Al 'Azhim (ild. 4, h. 89) dur
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas RA.t"t 

Qr. At-Taubah l9l:37.
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Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala,'Sesungguhnya mengundur-

undurkan bulan Haram itu adalah menambah kckafiran', maksudnya

adalah, Junadah bin Auf bin Umayyah Al Kannani mendatangi pekan

raya berkala setiap tahunnya (hajD. Dia bergelar Abu Tsumamah. Ada

yang berseru, 'Ketahuilah bahwa Abu Tsumamah tidak dianggap berdosa

(laa ythaabu)"* dan tidak dianggap cacat (laa yt'aabu). Ketatruilatr

bahwa Shafar pada tatrun pertama adalah tahun yang halal'. l,alu turunlah

ay at, 
b-PJi 

A 
2;6) l;$1 C3l' s e s un gguhnya m e n gundur - undurkan

bulan Haram itu adalah menambah kckafiran'. Hingga firman-Nya,

6*'4X '...orang-orang yang lrafir'. Adapun firman-Nya,

'Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah

menambah kckafiran'. Artinya tidak menganggapnya sebagai bulan

Haram pada tahun ini, namun menganggapnya sebagai bulan Haram pada

tahun depan."l3e7

[57rf Firman Allatr Ta'ala,ftl'#V,'.ai+ Wq*Agor mereka dawt
memperse suaikan dengan bilangan yang Allah mengftaramkanrqla."

Dia berkata, "Yusyabbihuma (Menjadikan seru1n).'r3e8

"* luluhoqqiq Tafsir Syaith Matrrrad Slalir berke, "Di dalam naskah tercetak
tertulis: Laa yujaabu, dengan huruf jiin. Pada banyak kitab memang tertulis dengan

lruruf jiin, di antaranya Lisan Al 'Arab (nasa'a). Akan tetapi, dalam Al bnfuo Q57)
tertulis dengan huruf &4a' tanpa titik, dad lafazh al forub, yunt: Al itsmu, yauoig artinya
tidak dianggap berdosa Silakan ruju/r Hamisy Tafsir Atlr-Thaboi (ild. 14, h. 245).

t3'Diriwaydkan oleh Ath-Thabari dalaur Jami' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qw'an
(ld. 14, h. 245) de,ngan soud-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsmna meirceritakan
kcpadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
assinr.
A Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 4, h. 9l dan 92)
serta dihubunglcan kepadaAli bin Abi Thalhatt, dari Ibnu Abbas RA.

r3sDiriwayatkur oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an
fild. 14, h.250), dengan sanad-nyapadaatsat sebelumnya.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Al ltqanfi 'Uun Al Qw'an (ild. 2, h. 17) dengan

lafaztr: Laymt aathi' utt, yarng afiinya ytsyabbihuu (menjadikan serupa).
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[572f Firman Allah Ta'ata, I $4f"43 *4C iAH"Sti'Jrt
C ;n i{4, I"t]ri Vi'; <t$i'-+'J2,43 tljj',
i-9 i.," Xft W "Maka Allah menurunkan keterangan-Nya

lrepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak

melihatnya, dan Al Qur'an menjadikan orang-orang kafir itulah yang

rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggr. Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana."t3e

Dia berkata, " cI-Llll brz- <)ili i( ? 'Ei3
rendah','...dan Al Qur't

'an menjadilran orang-orang kafir itulah .Z -:...q - <t 2.,.- -
itulah yang

yakni menyekutukan Allah SwT. laiS\ Q.ifii\U) 'Dan kalimat

Allah itulah yang tinggi', yakni kalim at Laa ilaaha illallaah."ram

[573f Firman Allah ra'ata, -r].{i 4AV ;'\6hLi$i Si;ig.S
'"i;f9;-95'rr.#ft 4fr |J4i|J*orong-oransyansberiman

lnpada Allah dan Hari Kemudian, tidak okan meminta izin kepadamu

untuk tidak ikut berjilnd dengan harta dan diri mereka. Dan Allah

mengetahui orang-orang yang bertah,ta. "raol

"' Q.. At-Taubah (9): ao.t* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalun Jmd' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an
fild. 14, h. 261) dengan soud-nya, AtlFThabari berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor irri.
* Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Ad-Du'a (ild. 3, h' 1506) dengan sanad-nya,

Ath-Thabrani berkata: Bakar bin Satral Ad-Dimyathi menceritalcan kepada kami, dia

berkata Abdullatr bin Shalih menceritalsan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA, iaberkata,

"Kalimaullahi hial 'ulna,yakni kalimat laa ilaaha ilallaah."
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam l/ Asma' wa Ash-Shifuat O. 134) dengan

sanod-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zalcaria bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami'

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan

kepada ka6i, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ni.
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dw Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 3, h. 245 dan246).Diamenambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi Hdim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas RA.

t*' 
Qr.At-Taubah (\: aa.
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Dia berkata, "Ayat ini merupakan celaan 1ta'yii4ta02 terhadap

orang-orang munafik ketika mereka meminta izin agar tidak ikut berjihad

dengan (min)tao3 tanpa udzur. Selanjutnya Allah S)VT memberi

keringanan bagi orang-orang beriman, i;;;S-&l;r3i, i'Mereka tidak

meninggalkan (Rasutullah) sebelum meminta izin kcpadanya'. "'o* (Qt.

An-Nuur Pal62)

[574f Firman Allatr Ta'ata, >,* *; J. olI;Ii 3H 6 nia "Di

antara mereka ada orang yang berkata, 'Berilah saya kcizinan (tidak

wrgt berprang) dan janganlah kamu menjadikan saya terierumus

dalamfinah'.,1405

Dia berkata, *llafaz/r- 1# 7i artinya walaa tukhtiinii

(Janganlatr kamu keluarkan aku)."'n*

tM Dalslrn Ad-Dur Al Mantsw tefiilis: Ibnu Abbas RA b€[*e: Qda laadza tofsiir

lilmuna$qiin (ini menrpakan penafsiran bagi orang-orang mrmafik). , -* Dalam-ln-rvasikh ia Al-Marcuwt tertulis: Haa&a yt'tobtu lilmnaafiqiin (ni
diibaratkan untuk orang-orang munafik).

'* Dalul Ad-Durtt vmtlis; Biglwiri 'udrin (dengan tanpa udar).
te DalarnAn-Nasit:hwa Al Mansul;h terhrlis: Lighofr 'udzrin.

rs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayn'AnTa'wil Ayi Al Qar'an

old. 14, h.275) dengat sanad-aya yang telatr disebutkan pada atsar sebelunnya.

* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas ddam An-Nasilhwa Al Mansul* (h. 168)

dengan sowd-ny4 Abu Ja'far berkata: Bakar bin Sahal mcnceritakan kepada kami, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada ftemi, dia berkda: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA. Kernudian

disebutkan otss rni. Abu Ja'far menyebutkan, se6lah perkataannya, *selanjutnya Allah

SS/T memberi keringanan bagi orang-orang beriman.' Allah SWI berfirman, 6lt

At <i+ ;t;,* e9,*. 33afr1 "...maka apabila merelea meminta izin

Lpodorr* ksrena t"s"oi fuperlua4 berilah izin kepada siapa lang lwmu kehetdaki di

antora mereka"" (Qs. An-Nuur Pa\ 62)
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 3, h.247) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

s-crtaAbu Ja'far An-Nuhhas dalam Nasifirt-nya, dari Ibnu Abbas RA.

'*t Qr.At-Taubah (9): a9.t* iinyaakan oleir-As-suyuthi dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qar'an 6ld' 2, h' 18)

dari Ali, dari Ibnu Abbas RA.
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[575f Firman Auarr ra'ata, e#1.,i:1 -fL 11"5#]& $
,,Katakanlah, ,Tidgk ada yang kamu tunggu-tungSu bagi kami, kccuali

salah satu dari dua kebaikan'."r&7

Diaberkata,,,Fathunmlsyahaadatun(kemenanganataumati

syahid)."

Ibnu Abbas RA berkata, *Iflr adalah mati syahid, kehidupan dan

rezeki, atau kehinaan kalian dengan tangan kami'"1408

[576f Firman Allah ra'ata,. &'#-Xi L-i-t3y;i'3!tr S-t'A1"A ';#$
'"irK{t #,;;;Q3li 

-;5dt 
'1tn "uatraiangantah harta benda

dan anak-lanok mereka menmik hatimu. Senmgguhnya Allah

menghendaki dengan (memberi) harta

menyiksa merela dalam kehi&tpan di

benda dan anak-anak itu untuk

dunia dan lrclak akan melaYang
nl409

nyowa merelr*, sedang mereka dalam lceadaan kafir'

Diaberkata,..SesungguhnyaAllahSWThendakmengadzab

mereka di aktrirat dengan harta-harta mereka'"1410 -

[577f Firman Auah ra'ata,Ay6'l9L3l j+fitfU;y 5t11
'oi#*'fi *ttt tou merela memperoleh tempat perlindunganmu atau

tt' 
Qr. At-Taubah (9): 52.

r* iiri","V.*"r, oi"i, etn-moUari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'vil Ayi Al Qur-'an

old. 14, h.2g2) a"ne*'i*"d:"ir, Ath-Th.abari berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: eU. if,aifimenceritakan kepada tryi'Y"ltah menceritakan

;a;rhr'd.t Ali bin euirr,Jr,.r,, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.

* Dinyatakan of"n es-3"Votf,i dAan Al kqan.f 'Uun Al Qur'an $ld' 2' h' 17) dan

Ad_Dur At Mantsur fi er-1rii it ii u"'rtir 6ia. r, h. 4g), serta dihubunglral aalam

Ad-Drrkepada fUnu larir,iiiu eitUunAzir, air fUnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas RA'

J".g- lafazh: Fathun au, iyattaadoun (kemenangan atau mati syahid)'

'* Qr.At-Taubah (9): 55.
,.,, ;i;;;i",k;oi"iietf,-n 

"Uari 
dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Avi Al Qar'an

CIld. 14, h. 296) detgan sanad'nya pada atsar-sebelumnya'

.!. Dinyatakan orerr es-dov,rtnli drl* Ad-Dur Al ManUur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur

0ld. 3, h. 24g). As-Suyutf,ii"g" u"ir."t , ,.Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu

Abbas RA."
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-\

gw-gw atau lubang-lubang (dalam tanah) niscaya mereka Wrgt
kcpadanya dengan secepat-cerytnya. "1411

Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala, U|JI, 5r1 J,Jtkolou
merelra memperoleh tempat perlindunganmu'. Al malja'adalah benteng

pada gunung. Al maghaaraat adalah gua-gua di gunung (al ghiiraan fil
jabat). Firman Allah, 5L1f J 'Ato, lubang-lubang'. Al muddakhal

adalah liang bawah tanah (as-sarbu1.utn1'

[578] Firman AIIah ra'ata, W',*{11j +{i:-11 ,ffiL UiSi (31

c'6j",*t;$ ;,i,w J;i*s e6j Jj ;43i&x,
3H- $fri\fii "sesungguhnya zakatzakat itu, hanyalah untuk

orang-orang fakir, orang-orang miskin, Wngurus-Wngurus zakat, para

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekalcan) budak, orang-

orang yang berutang, untuk jolan Allah dan untuk mereka yang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biiaksano."tar3

Dia berkata, "Al masaakiin adalah orang-orang yang banyak

mengadakan perjalanan keliling. Alfuqaraa'adalatr para fakir dari kaum

muslim."l4l4

to" 
Qr. At-Tahubah (9): 5?.

roD Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al eur'an
(ld. 14, h. 299) dengan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan
kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss ini.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir (ild. 3, h. 250).
As-Suyuthi juga berkat4 'Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abbas,
Ibnu Abi Hatim, dan Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas RA."
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Uum Al Qur'an (ild. 2, h. l8) dengan
lafazh: Al ghiiraanfil jabal. Al muddaWtal: As-sobu.

'0" Qr.At-Taubatr (9): 60.
roro Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h.299) dengan sanad-nyapada atsar sebelumnya
* Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalam lz-lr'arikh wa Al Mansukh (h. 170).
Abu Ja'far bcrkata: Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
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[s7ef -Firman Auah ra'ata, s rJ '; 6]F3',{116;$A65i,r*j
'u-$-vfu j;rcir.fi-'i;:rio.rfi.'ui_ii'{ur-'HFt'|
'{afS';t1fit7,r'o;:;i"Diantaramereka(orang-orangmunafi k)ada

yang menyakiti Nabi dan mengatakan, 'Nabi memryrcmyai semua apa

yang didengarnya'. Katalanlah, 'Ia mempercayai semua yang baik bagi

lramu, ia beriman kepada Allah, memryrcoyai orang-orang mulonin, dan

menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu'. Dan,

orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka adzab yang

pedih. "rars

c .r Dia berkata, "Firman-Ny u, '$ 6j6i'd!1';t;rt-6r5i i#t
ffl 'pi antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi

dan mengatakan, 'Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya'.

Artinya, mendengar dari semua orang."l4l6

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h. 251), dan ditambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta An-
Nuhhas, dari Ibnu Abbas RA.

'n" e..At-Taubah (9): 61.
ra'6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Cld. 14, h. 299) dengan sanad-nyao Ath-Thabari berkaia: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shatih menceritakan kepada kami, Muawiyalt
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
* Disebutkan oleh Al Bukhari dalarn Jami' Ash-Shahih, kttab Tafsir, (ild. 7, h. 288)
dengan lafazh: 'Udnrun ytshaddiq (telinga yang percaya).

* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syoh Shahih Al
Bul&mi (ild. 7, h. 167). Al Bukhari berkata, "Ibnu Abbas RA berkata 'Udzunun
ytshaddiq';'
* Ibnu Abi Hatim menyambgngkannya dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari lbnu Abbas

RA, pada tafsir firman-Nyu" iiji ';6j;i3 "...dan mengatakan, 'Nabi mempercayai

semua aW yang didengonya'. " Maksudnya, Rasulullah SAW mendengar dari semua

orang.
.3. Disebutkan oleh Al Qasthalani dalan lrsyad As-Sari li Syoh Shahih Al Bukhori (ld.
7, h. l4O) dengan lafaztr: Ibnu Abbas RA berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh

lbnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA, sePutff firman-Nya,

f;!l; Oli$"...dan mengatakan, 'Nabi memperca)pi semua apa yang didengdrnya'."

Artinya, membenarkan semua yang didengar.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Uum Al Qar'an (tld.2, h. 18) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi ThalhatL dari Ibnu Abbas RA.
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[s80] Firman Allah Ta'ata, <r-u$ ,3j 1\ lrt "Ia beriman

lrepada Allah, mempercayai orang-orang mulonin. "

Dia berkata, "Beriman kepada Allah dan membenarkan orang-

orang beriman."l4l7

[s81f Firman Auah ra'ata, 6i)uu {qJ'rLl, Lr35V ;r;;iJr)
';ii <'N;",f:ti Qif-",!i3j! 5i$i S!:, b-;'o*i -t-iA\
fS- i-i 'fi iyfit i:i;i,:" i)$-t fI;;; "Dan orang-orans yans

beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) meniadi

penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)

yang mabuf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat,

menunailran zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Merela

rtu alran diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Alloh Maha Perkasa

lagi Maha Bijaluana. "rars

Dia berkata, "I,afaz}l. 'Mendirikan sholaf , maksudnya adalah

shalat yang lima r;vaktu'.'l4le

[582f Firman Allah ra' ata-, W JM3 r,-t]95'2(1Li1 * ?41 W-
3;:i ,;i.; X+ ;iit$ *Hai Nabi, beriihadlah (melawan) orans-

orang lrafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah

terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahanam. Dan itu adalah tempat

lrembali yang se buruk-buruknya. "r 420

ltt'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayon 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14, h.327) dengan sanad-nyayangtelatr disebutkan padaatsar" sebelumnya.

'o" Qr.At-Taubah (9): 71.
rare Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Cld. 14, h. 348) dengan sanad-nya yang telatr disebutkan pada atso sebelumnya.

'o'o Qr. At-Taubah (9): 73.

t_
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Dia berkafa, "Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk

memerangi orang kafir dengan pedang, orang-orang munafik dengan

lidah, serta tidak berteman dengan mereka."l42l

[583t Firman Allah Ta'ala, -b.r43,Ji1 'U 6--;l;.t-*t 6r#- 451
7r,f*ffi'6'-pi;# i:.i4 $yirQi'=6-5V *Ai J

'd) Ar:t; "(orang-orang munafik itu) ybitu or(mg-or(mg yang mencela

orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan

(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan)

selain selradar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu

menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan

untuk mereka adzab yang pedih."ra22

Dia berkata, "Abdurahman bin Auf datang dengan membawa 40

uqiyah emaslo23 kepada Rasulullatr SAW, sedangkan seorang lelaki

Anshar datang menemui Rasulullah SAW dengan I sha'makanan (6i

shaa'in min tha'aam). Sebagian orang munafik lalu berkata, 'Demi Allah,

Abdunahman hanya berbuat riya' dengan yang dibawanya'. Mereka juga

berkatq 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan sfta'

in1.r1424

ta'r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14, h. 358-359) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
.!. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sanan Al Kubra, kitab Sejarah (ild. 9, h. I l)
dengan sanad-nya, Al Baihaqi berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzalfti
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Abdus mengabarkan
kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih
menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari
Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar tni.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 3, h. 358) dan dihubungkan kepada lbnu Jarir, Ibnu Mardawaih, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abi Hatim, serta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas RA.

'o' Qr. At-Taubah (9): 79.

'o' Tidak terd apat dalarr. Ad-Dur Al Mantsur.
tnu Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qar'an

(ld. 14, h. 382) dengan sanod-nyapadaatsar sebelumnya.
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[584f Firman Allah ra'ata,'bj=K 1]g qf| 65 lK-.-ytil$'tk-4'
"Malra hendaHah mereka tertoreo sedikit dan menangis banyak, sebagai

pembalasan dari apa yang selalu mereka kcrjakan."ra2s

Dia berkata, "Mereka adalah kaum munafik dan kafir yang

menjadikan agama mereka mainan dan olok-olokkan. Allah SWT

berfiman, 'Maka hendaHah mereka sedikit tertawa', di dtmia, 'Dan

banyak menongis', dila26 ne"aka (fin-naar)."r427

[585] Firman Allah ra'ata, l*;-Lt'yV:r*;e ii; {5 ,;ilii#-,
"Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergt berperang kali yang

Wrtama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ihtt
berperang."1428

* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Talsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 4, h. 125) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bei bi Wh Srahih Al
BuWruri fild. 8, h. 183).
.E Disebutkan juga oleh Al Qasthalani dalam Al Kafi AsySyaf fi Takhrij Ahadits Al
Kasysyaf (tambahan pada Al Kasysyal) (ld. 4, h. 78) dan dihubungkan kepada Ibnu
Mardawaih, dari Ali bin Abi Thalhah, dengan lafazh: bi shaa' 'an tamt pada tempat Di

shaa' min tha'aam.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-T$sir bi Al Ma'tsur
fild. 3, h.262\. As-Suyuthi berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Munzdir,
Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas RA."

'0" Qr. At-Taubatr (9): 82.

'o'u Dalan Ad-Dur Al Mantszr tertulis: At 'AaHtiroh.

'427 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi At Qar'an
(ld. 14, h. 402 dan 403) dengan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan atsarini.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 4, h. l3l). Ibnu
Katsir berkatq "...Ali bin Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, 'Dunia ini kecil,
maka tertawalah sesukamu di dalamnya. Jika dunia berakhir dan semuanya menuju Allah
SAW, maka akan berganti dengan tangis perih yang tiada henti untuk selamanya'."
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
fild. 3, h.265) dan ditambahkan hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abi
Hatim dari Ibnu Abbas RA.

'0" Q..At-Taubah (9): 83.

:Xy
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Dia berkata, "Firman Allah, el:r;Lt '{ ll.J;lf, 'Kareno itu

duduHah bersama orang-orang yong tidok ilatt berperang'. Al Htaalifuun

adalah para lelaki (yang tidak ikut berperang)."ra2e

[586f Firman Allah Ta'ala, ,f ili4ft ;i\'g\rry:.{\
.-t

'tA;'6',5; Jjfg
ln'El "Dan apabila'u)rff\'t3 K $ ll13e

-;i;;$1 
$f

diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepado orang mmafik itu),

lramu lrepada Allah dan beriihadlah beserta Rasul'Nya',

niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin

lrepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berlata, 'Biarkanlah kami

berada bersama orang-orang yang duduk'. "1 
a30

Dia berkata, "Firman-Ny u, )Pi tJl gtgt 'Niscaya orang-

orang yang sanggup meminta izin kepadama', maksudnya adalah orang-

orang yang kaya."la3l

[587f FirmanAllah ra'ata, # b;i &'e,u,4.6W1]K&ta
-- rri'rL- { "Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak

berperang, dan hati mereka telah dihmci-mati mako mereka tidak

mengetahui (h,ebatugiaan beriman dan beriilnd). "1432

ra2e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14, h. ,104) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr bin

Shalih menceritakan kepadaku dad Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu ini.
* Tambahan di dalarn dua tanda kurung dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur

Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 3, h. 266) dn dia menambahkan hubungannya

kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas RA.

'o'o Qr.At-Taubah (9): 86.
tn" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h.412) dengan sanad-nyapadaatsar sebelumnya.
.1. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

0ld. 3, h.266) dan.dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas RA.
to" 

Qr.At-Taubatr (9): 87.
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Dia berkata, "Firman-Nya, 'Orang-orang yang tidak

b erper an g', maksudnya adalah para wanita."l a33

[588t Firman Allah Ta',ata, *.$\ rArt $\-ut-J e53]1Gt
WSI +;t5, $\ 'tte .# 'ei-Y 3#) "Di antara orans-orans

Arab Badui itu ada orang yang beriman kcpada Allah dan Hari

Kemudian, dan memandang apa yang dinaJkahkannya (di jalan Allah)

itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan

untuk memperoleh doa Rasul. "r4t4

Dia berkata, "Firman-Nya, )iS\ +(il:/ 'Doa Rasul"

maksudnya adalah istighfar Rasulullah SAW'"r 435

[5setFirmanAllahra'ata,V?t;t$#WA.]\VA'b;rt:;
';3;{;ifi'l'lr& 1.3-6'ii;f "Dan (ada pula) oranS-orang lain vang

)n rgok t dosi-dosa mereka, merelm mencam*baurkan pelreriaan

yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk Mudah'mudahan Allah

menerimo tobat mereka. sesungguhnya Allah Maha Pengamptn lagi

Maho Penycyangi'ra36

Dia berkata, "Mereka berjumlah 10 orang. Mereka tidak ikut

berperang pada Perang Tabuk. Ketika tamPak kepulangan Rasulullatr

SAW, 7 orangdi antara mereka mengikat dirinya di tiang-tiang masjid'

to33 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'w.il Ayi Al Qar'ln

6ld. 14, t. +rr1 dengan sanad-ny4 diaberkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

iiu U"rtut"r e*uUatr'Uin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin

it ntit ."rr""ritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini'
.:. nirryut"t * oleh Ai-Suyuthi dalam Ad'Dur-Al Mantsur fi AtTafsil bi Al Ma'tsur

6a. i,i iie) dengan lafazh: Ma'a an-nisaa,(bersama pararranita), dan dihubungkan

fgpil ril, irrir, iur,,, Al Mundzir,Ibnu Abi i{atim, serta Ibnu Mardawaih, dari Ibnu

Abbas RA.

'o'o Qr.At-Taubatr (9): 99.,*r;;;;t tk- oi"i, ntn-fn"Uari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 413) dengm sanad'nyapada alsar sebelumnya'

i. Oinyot t* otetr-es-suyrttri ia*r,la-O*-Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

ma.Z,i. i3l a"n dihubunglian kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
- 1436 

Qs. At-Taubatr (9): 102.
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Tiang-tiang tempat mereka mengikat diri itu adalah tempat melintasnya

Rasulullah SAW saat keluar dari masjid. Ketika Rasulullah SAW melihat

mereka, beliau bersabda, tf l/rur'&j/l'o,kit :l:g'i 'Siapa merekn

yang mengikatkan dirinya pada tiang-tiang masjid?' Orang-orang

menjawab, 'Abu Lubabah dan sahabat-sahabatnya tidak turut berperang

bersamamu ya Rasulullah SAW. (Mereka bersumpah tidak akan

membuka ikatan mereka) kecuali engkau yang melepaskannya, serta

memaafkan mereka'. Rasulullah SAW bersabaa, ti lilif r n,, ;if 'fii
fuLf r nq i.jf r;'ti

fit e tF o; ry1is4 ,P,tt |&ilhi-.fiir ri iirr ;),lfi gS ; nr',t$s-,p ,'i;bi
'Saya bersumpah trepada Allah, s6ya tfdok'ol*n melepaskan ikatan

merelra dan tidok akan memaaflran mereka, kecuoli AUah SWT yang

melakulrannya. Merela benci kepadaht dan tidak bersamaht berperang

bersamo lrarmt muslim'. Ketika berita ini sampai kepada mereka, mereka

berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan membuka ikatan kami hingga

Allah SWT yang membukanya!'Lalu turunlah ayat, ir.j\.t;*tir;rt:;t
'& t1;.6'it,pV ?t;;Wj:LW 'oin'?"i puta) orans'

orang lain yang mengahti dosa-dosa mereka, mereka

mencamrybaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang

buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka'.[-afazh # dari

Allah SWT berarti wajib. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW

mengirim utusannya kepada mereka. Orang-orang pun membebaskan

mereka dan memaafkan mereka."la37

ra37 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14, h. 447) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Al Kafi AsySyaffi Talhrij Alndils Al
Kasysyaf (lanrbahan pada jld.4, dari Tafsir Al Kasysyafkarya Az-Zanakhsyari, h' 80).

Ibnu Hajar berkata" "Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il dan Ibnu
Mardawaih dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA."
.3. Disebutkan oleh As-suyuthi dalam Asbab An-Nuzul (h. 107). As-Suyuthi berkata,

"Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ali bin Abi ThalhalL dari Ibnu Abbas RA." Riwayat
semalar4 dan atsq setelahnya ditambahkan ke dalam riwayat ini.
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[5e0 | F i rman A ll+ ra' at a, Al W U. rfii'i#';'* ;li U i
l+ '€ K(t #'5.:" 6Xi,, "oy"l*btlloh zalrat dari sebagian harta

mereka, dengan zakat itu kamu membersihlwn dan menyucikan mereka

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (meniadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui. "1438

Dia berkata, "Mereka datang dengan harta mereka 
-yakni 

Abu

Lubabah dan para sahabatnya- ketika mereka dibebaskan. Dia berkata,

'Ya Rasulullah, ini harta kami, bersedahkahlah dengannya dari kami, dan

mohonkan ampunan untuk kami'. Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Aht

tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun harta kolian'. Lalu

Allah menurunkan ayat, $ r{it '€*ft 'i"3 i}>1 ir L'Ambittah
zokat dari sebagian ho*a mereka, dengan zakat itu komu membersihlran

dan menytcikan mereka'. Maksud dari amal adalah ketaatan kepada-Nya

dan rasa ikhlash. ;fL J-rt '...dan mendoalah untuk mereka'. Artinya,

mohonkanlah ampunan bagi merek 
^.nt 

43e

'o" Qr.At-Taubah (9): 102.
tt" Diriwayailkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qw'an

(ld. 14, h. 454 dan 455), dengan sanad-nya, A0r-Thabari berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atss rni.
* Sebagian atso rni diriwayatkan oleh Al Butfiad dalam Al Jami' Ash-Shahih, krtab
Tafsir Qld. 7, h. 229) dengan lafaztr: Tuthahhiruhum va tuzakkiihim, az-zakaah: Ath'
thaa'ah wa al ikhlaash (zakall. ketaatan dan keiktrlasan), dan disepakati oleh Ali, dari
Ibnu Abbas RA.
* Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bsi bi Syarh Shahih Al
Bukhari (ld. 8, h. 157) dan dihubungkan kepada Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi
Thdhah, dari Ibnu Abbas RA.
.i. Diriwayatkan oleh Al Qasthalani dalarr lrsyad As-Sari li Syarh Shahih Al BuWuri

0ld. 7, h. 140).
* Dinyatakan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 272') secara bersambung dengan alsar selanjutnya dengan sedikit perbedaan

pada lafaztnrya, dan dihubungkan kepada Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi dalan Dala'il An'
Nubntwoh,Ibnu Jarir, scrta Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas RA.
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[591f Firman Allah Ta'ala, 'S'*A;*'irl1's"surggut nya doa lamu

itu (menjadi) kctenteraman jiwa bagi mereka."

Dia berkata, "sebagai rahmat bagi merek^;t1440

[592f Firman Allah ra'ala,'iti.r*;" "^ili h';'Kt 6 W- 71

i;)1 ,)61 '; 'ii 3;V ,-*A\ "TidoHoh mereka mengetahui,

balwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan

menerima zakat dan balwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha

Penycyang?"rur

Dia berkata, "Ayat, '...dan bahwasanya AAah Maha Penerima

tobat lagi Maha Penyayangl maksudnya adalah, jika mereka tetap

istiqamah."tu2

[5e3t Firman Auah ra'ata,w g.-er-&$;e$i fr1;:.] 6i]6
,* 4';iV "Dan ada (ptla) orang-orang lain yang ditangguhkan

sampai ada lreputusan Allah; adakalanya Allah akan mengadzab mereka

dan adalralanya Allah akan menerima tobat merekn. Dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bij aksana. "ta3

Dia berkata, "Tiga orang lainnya dari mereka adalah orang-orang

yang tidak turut dalam Perang Tabuk dan tidak mengikatkan dirinya di

r@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14, h. 457) dengan sanad-nya yang telah disebutkan pada asar sebelumnya.

* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi 'Uum Al Qar'an (ild. 2, h. l8).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur,
secara bersambung dengan afsar sebelum dan setelahnyq serta dihubungkan kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Dala'il An-Nubuwwah, dari Ibnu Abbas RA.

'*t Qr. At-Taubah (9): 104.
r&2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 14, h. 462) dengan sanad-nya. Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar tni.
'*' er. At-Taubah (9): lo6.
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tiang-tiang masjid (arja'uu sabtatahl.raaa Mereka menunggu sebentar,

tidak mengetahui nasibnya, disiksa atau diampuni? Allah SWT lalu

menurunkan firman-Nya, 642SIlj b3i & 'ifr <.€ rt
'Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang

Muhajirin'. Hingga firman-Nya, ,;)1 4f7f i'if i:l 'sesungguhnya

Allahloh Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang'. " (Qs. At-

Taubah: I l7-118)t44s

[5e4f Firman Allah ra'ata, 6 6]j %3 $rn r5r:J\]Gi O)5
,3(r'g3iriyl:j Lllj:Fi*, u iijr'fri 4,L -il(6)b <r*gi
Oi.$J iy"g "Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-

orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kcmudharatan (pada

orang-orang mulonin), untuk kekafiran dan untuk memecah-belah antara

orang-orang mulonin serta menunggu kcdatangan orong-orang yang

telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka

sesungguhnya bersumpah, 'Kami tidak menghendaki selain kebaikan'.

Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah

pendusta (dalam sumpahnya). "1 
w

Dia berkata, "Firman-Nya, 'Dan (di antora orang-orang munaJik

itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan

lremudharatan', maksudnya adalah, mereka adalah sekelompok orang

dari kaum Anshar yang membangun masjid. Abu Amir berkata kepada

mereka, 'Bangunlah masjid kalian. Persiapkanlah segala sesuatunya dari

kekuatan dan senjata. Aku akan pergi menemui Raja Roma, Kaisar. Aku

akan datang membawa pasukan Romawi, guna mengeluarkan

Muhammad dan para satrabatnya'. Setelah selesai membangun masjid,

mereka datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Kami telah

te Sabtatah: sejenak dari masa.
ra5 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jmti' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 462) dengan sanad-nyt yang telah disebutkan pada atso sebelumnya

'* er. At-Taubatr (9): loz.
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selesai membangun masjid kami, maka kami harap engkau bersedia

shalat di dalamnya dan mendoakan keberkatran untuk kami'. Lalu

turunlah firman Allah Ta'ala, {r\ U{t;3t e ;-:J'+:3i:: * r[<J
'ri(ii 6 g 1i- 'J*gonlah kamu bersembahyang dalam masiid itu

selama-lamanya. Sesungguh- nya masjid yang didirikan atas dasar

talova (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat

di datamrryat Hingga firman-Nya, Q\Gtll;fr s*f i\li 'oan Allah

tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zhaliml "t*' (Qt.

At-Taubah [9]: 108-109)

[5e5] Firman Allah ra'ata, ri-i| bi;3i :t ;r;13":ii*1 o;XS
O*rtl\ G'ili V,ifi J 5j.i-3Y.,- * "r.+ (j,3 6 '6

"Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya.

Sesungguh- nya masjid yang didirikon atas dasar talewa (Masjid Quba),

sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di
dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri.

Dan sesungguhnya Allah menytkai orang-orang yang bersih. "r48

t*? Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bqan 'An Ta'wil Ayi Al fur'an
(ld. 14, h. 470) dengan sanad-nyq Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atst rni.

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Asbab An-Nuzu, (h. 109). As-Suyuthi berkata:

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA,

dia berkatq "Beberapa orang kaum Anshar membangun masjid. Abu Amir berkata

kepada merek4 'Bangunlah masjid kalian. Persiaplcanlah segala sesuatunya dari

kekuatan dan senjata- Aku akan pergi menemui Raja Roma, Kaisar, lalu kembali dengan

membawa pasukan Romawi, guna mengeluarkan Muhammad dan para sahabahya'.

Setelah selesai membangrn masjid, mereka datang menemui Rasulullah SAW dan

berkata, 'Kami telah selesai membangun masjid kami, mpka kami harap engkau bersedia

shalat di dalamnya'. Lalu turunlatr firman Allatr SWT, 1111 * ri\1 'Janganlah kamu

bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya'. "
* Dinyatakan oleh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld.
3, h. 276) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu
Mardawaih, serta Al Baihaqi dalanAd-Dala'r| dari Ibnu Abbas RA.

'*t Qr.At-Taubatr (9): 108.
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Dia berkata, "Ayat, 'Sesungguhnya masjid yang didirikan atas

dasar talwa (Masjid Quba), sejak hari pertoma', maksudnya adalah

Masjid Quba."laae

[596] Firman Allah Ta'ala, g,*:; S\<t Ei t{" ',,eA! 4311#
iIfr a+ir1's1i-'tr r( a.e;3QE )\a -{. }rfr iF f.+ &i'i l'i{
6"1;Si "Maka apalrah orang-orang yang mendirikan masjidnya di

atas dasar talcwa kcpada AUah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik,

ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang

runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam

Nerala Jahanam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kcpada orang-

or an g yan g zhalim."r aso

Dia berkata, "Dibangun pondasinya di Neraka Jahanam."l4sl

[5e7] Firman Allah ra'ata, it Jl4] e'qc\.,t$ X:J$.Ifr-S
i* ry'f$ ;#.b'Jis "Borguiin-bonguron yang mereka dirikan

itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila

hati mereka rtu tulah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana."tas2

r4e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14, h. 478) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar tni.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ild. 4, h. 152) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
.!. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 3, h. 277) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Al Baihaqi
dalarnAd-Dala'il, dari Ibnu Abbas RA.

r45o 
Qs. At-Taubatr (9): lo9.

ra5r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 14, h. 4g2) dengan sanad-nya pada atsar sebelumnya, dengan tatazh: .9136
u...lalu bangunannln itu jatuh bersama-sama dengan dic." Maksudnya adalah

pondasinya di Neraka Jahanam.
1452 

Qs. At-Taubah (9): I10.
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Dia berkata, "Firman-Nya, ;*;i y'Q$.rsjlt 'AX3,.j$_S
'Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi

panglcal keraguan dalam hati merelca', maksudnya adalah Vak,
kesangsian ;#.j,3 '{:n S -51 

'...trecuali bita hati meretra itu telah

hancur', yaitu, kematian. " 
1453

[sesf Firman Altah ra'ata, lii #f <reJ:It A {iA lifi i,y>'3<ii t t-1 .17 ..e^--.-^-.r-.--.-,ttr ^t- a^, -L --^---L^r: r--^:'1=i1 4 5\ "sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang

mulonin diri dan harta mereka dengan memberilcan surga untuk

merela."l4s4

Dia berkata, uAyat, 'Sesungguhnya Allah telah membeli dari

orang-orang mulonin diri don harta mereka', maksudnya adalah dengan

surga.t'1455

[599f Firman Allah Ta'ala, 6;?iAi 6:3rill 6n;A( 6#t
Ht & 6itaT .)iA|Ur<ii <)3*7ri <&;ri
<):t\ih"A ;t!4'b)+t() "Mereka itu adalah orang-orang yang

bertobat, yang beribadah, yang memuji, yang melmtat, yang ruku, yang

sujud, yang menywuh berbuat malvuf don mencegah berbuat mungkar

-l z -lc.

tos' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta'wil Ayi At Qur'an
(ld. 14, h. 495) dengaa sanad-nya pada atst sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi 'Ulum Al Qur'an [ld. 2, h. l8) dan
Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 3, h. 279), serta ditambahkan
hubungannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalan Ad-
Dala'il, dari Ibnu Abbas RA.

'oto Qr. At-Taubatr (9): I I l.
ra5s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 478) dengan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsslln,i.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 282) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Ibnu Al
Mundzir dari AIi, dari Ibnu Abbas RA.
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dan yang memelihara hukum-huhtm Allah. Dan gembirakanlah orang'

orang mulonin itu. "t456

Dia berkata, n'setiap yang disebutkan Allah SWT di dalam Al

Qur'an (dzibu).ras7 As-siyaahah adalahorang-orang yang berpuasa."l458

[600] Firman Allah Ta'ala, il ;t!4 it]+flft "...yang memelihara

huhtm-huhtm Allah."

Dia berkata, "Orang-orang yang menegakkan ketaatan kepada

Allah SWT (a/ qaa'imuuna 'alao thaa'atillah), dan itu adalah syarat dari-

Nya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jika mereka

menunaikan hak-hak Allah SWT dengan syaratnya, maka Dia akan

menunaikan hak mereka dengan syaratnya."Iase

[60r] Firman Allah ra'ata, lir]3- S fyf 6-55 bl 5( V

,A g 6 {1 <;:Y )3t'u -s; ljt'r},2'-i;'4+- }51
*Tiadalah sepatutrrya bagt Nabi dan orang-orang yang beriman

memintakan ampun (lrepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun

orang-orang musyrik in adalah kaum kerabat(nya), sesudah ielas bagi

toto 
Qr.At-Taubah (9): l12.

105'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14, h. 504) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas RA.
.3. Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 282) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Ibnu Al
Mundzir dari Ali, dari Ibnu Abbas RA.

tot lbid
'ot' Lafazh dzib tidak ada dalam naskah yang belum diedit. Demikian pula yang ada

pada Tafsir lbnu Katsir. Akan tetapi, Syaikt Mahmud Syakir menambatrkannyq dan

berkata, "Kalimat tanpanya menjadi kacau."
* Atsar no. 599 dan 600 dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim

secara terpisah Cld. 4, h. 156, 157). Ibnu Katsir menyebutkan atsar no. 600 secara

ringkas dengan lafaztr: Al qaa'imuuna bitlua'atillah (oratg-omng yang menegakkan

ketaatan kepada Allah SWT).
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mereka, bahwasanya orang-orang nusyrik itu adalah penghuni Neralm

Jahanam."16

Dia berkata, "sebelumnya orang-orang beriman memohon

ampunan bagi orang-orang musyrik. Namun ketika ayat ini turun, mereka

menghentikan doa ampunan bagi orang-orang musyrik yang telah wafat.

Akan tetapi, mereka masih memohonkan ampunan bagi kaum musyrik

yang masih hidup. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, 6(Vt
','4i\3,*tr:*.1 * $yl.I;>;+t136:;i 'Dan, permintaan ampun

dari lbrahim (kepada Allah) untuk bapalotya tidak lain hanyalah lcarena

suatu janji yang telah diil<rarkannya kepada bapaknya iht...'." (Qs. At-

Taubah [9]:114)t6t

[602f Firman A[ab ra'ata, G *t *] ;+i\ltir,;t 6(Vt
r+',s{ t*i$LAW ;'r3ai,!i\ 5'&6',UL\i*' ;'xi} * oan

permintaan ampun dori lbrahim (kepada Allah) mtuk bapalorya tidak

lain lanyalah lraretta suatu janii yang telah diibarkamya kepada

bapalmya itu. Maka, tatkala ielas bagi lbrahim bahv'a bapalorya itu

adalah musuh Allah, maka lbrahim berlepas diri daripadanya.

Sesunggthnya lbrahim adaloh seorang yang sangat lembut hatinya lagi

penyantttn."r@

t* 
er.At-Taubatr (9): l13.

r*t Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
old. 14, h. 513 dan 519) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia

berkata: Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas RA...''
Kemudian disebutkan kedlua ats@ ini. Tambatran di dalam kedua tanda kurung ada pada

Tafsir Ath-Thabui, atsw no. 602.
* Keduanya dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-hr Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur ola. 3, h.282) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi

hatim, serta Ibnu Mardawaih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.

* Disebutkan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, atsar no.50l (ild. 4,

h. 160) dan dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA'
t*' 

Qr. At-Taubah (9): l la.
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Dia berkata, "Ibrahim memohonkan ampunan ketika ayahny_a

hidup. Setelah wafatnya, Ibrahim menghentikan doa ampunannya untuk

ayalrnya (lahu)."|463

[603] Firman Allah Ta'ala, ry lti t;t\"ty "srrurgguhnya Ibrahim

adalah seorangyang sangat lembut hatinya lagi penyantun."r4il

Dia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang beriman yang

bertobat."la65

[604f Firman Auah ra'ata, &n'*{*';;ulia-:pu;;l <-,K3
iii 1$y-Ya$4:i,tb$ ui=-)i i-1.i't4.'"3{L # yt
<rig "Tidak sepatutnya bagi muloninin itu Wrgt semuanya (ke

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiaytiap golongan di antara

mereko beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka

tentang agama dan untuk memberi peringatan kcpada kaumnya apabila

163 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an
fild. 14, h. 513 dan 519) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadalcu, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas RA...."
Kemudian disebutkan kedua atsar ini. Tambatran pada kedua tanaa mrung, pada atso
no. 602, terdapat pada Tafsir Ath-Thabari.
.3. Keduanya dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur Cld. 3, h.282) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
hatim, serta Ibnu Mardawaih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
t?. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al 'Azhim, atsat no.60l (ild. 4,
h. 160) dan dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.t* 

Qr.At-Taubah (9): lla.
165 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14, h. 529) dengan sanad-ny4 Ath-Thabari berkata: Ali bin Daud menceritakan
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas RA. Kemudian disebutkan
kedua alsar ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim (ld. 4, h. 162).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi'Ulum Al Qar'an (ild.2, h. l8) dan
Ad-Dur Al Mmtsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur, serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas RA.
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merekn telah kembali kepadarrya, sup{ya mereka itu daryt menjago

dirinya."ta66

Dia berkaa, "Tidak pantas orang-orang beriman pergi seluruhnya

ke medan perang dan meninggalkan Nabi sendiri. &'*; $:ni!$
W 'Mengapa tidak pergi dari tiaptiap golongan di antara mereka

beberapa orang'. Maksudnya 'ashabah (kelompok) yaiit ar-sararya

(detasemen), dan janganlah mereka melakukan perjalanan malam

$tatasarrau)I457 kecuali dengan iziwrya. Ketika pasukan perang telatr

kembali, dan Al Qur'an turun setelah (keberangkatan) mereka

(ba'dahum)t+68 (ke medan perang), yang kemudian dipelajari oleh orang-

orang yang tidak berangkat perang {ari Rasulullah SAW, mereka

berkata, 'Al Qur'an telah diturunkan kepada Nabi kalian, dan karni telah

mempelajarinya', maka pasukan yang telah kembali mempelajari Al

Qur'an dari Rasulullah SAW, yang turun setelah (keberangkatan) mereka

(yang turut berperang- penj). Kemudian diutus kepada pasukan lainnya.

Itulah makna firman Allah Ta'ala, '...untuk memperdalam pengetahuon

mereka tentang agoma'. Artinya, mempelajari apa-apa yang diturunkan

Allah SWT kepada Nabi-Nya, lalu mengajarkan Qnt'allimuu)ra6e kembali

kepada pasukan perang yang telah pulang. 'Supaya mereka itu dapat

menj aga dirfutyts'. "ttto

'* Qr. At-Taubah (9): 122.

'*' Dalart Ad-Dur Al Manuur terhrlis: wa laa yasiiruaza @erangkat).
ra68 Tidak terdapat dalan Ad-Dur Al Mantsur.t*' Dalam Ad-Dur Al Manlsur tertulis: ll/a yu'allimuuhu (dan mengajarkan Al

Qur'an).
ra70 -Diriwayatkan oleh Attr-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

(ld. 14, h. 567 dan 568) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepadaku, dia
berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian
disebutkan kedua atrar ini.
€. Dinyatakan oleh Ibnu lGtsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim Qld.4,h.172).
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
$1d.3,292) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu
Mardawaih, serb Al Baihaqi dalarnAd-Dala'il, dui Ibnu Abbas RA.
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[60sf Firman A[ah ra'ata, 'fiu lihA.',hfl| 6(V', "Tidak

sepatutnya bagi muloninin itu pergi semuonya (ke medan perang)."

Dia berkata, "Ayat ini bukan tentang jihad. Akan tetapi, ketika

Rasulullah SAW mendoakan kekeringan bagi suku Mudhar, kering dan

gersanglah negeri mereka. Sebagian kabilah dari suku Mudhar mendapat

bencana ini sepenuhnya sehingga mereka pindah ke Madinah karena

susah. Mereka berpura-pura menerima Islam. Mereka banyak menyulitan

sahabat Rasulullah SAW. Allah SWT pun menurunkan ayat-Nya guna

memberitakan kepada Rasul-Nya bahwa mereka bukanlah orang-orang

beriman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengembalikan mereka

kepada keluarga mercka dan memberi peringatan kepada kaumnya jika

mereka berbuat sebagaimana mereka. iii'r-ffia tit x:i' liAj
<li:$ '...dan untuk memberi peringatan tepada kaumnya apabila

merelra telah kembali kepadanya, supcrya mereka itu dapat meniaga

dirinya'. "ra7l

[606f Firman Allah S'ata, 4'] Jy 'iy{';'i <#,pti''i'"9
#ie$ U';6!fui "Jika mereka berpling (dari lceimanan),

' malra l@tal(anlah, 'Cuhtplah Allah bagifu; tidak ada tuhan selain Dia.

Hanya trepada-Nyo alat bertavtakal dan Dia adalah Tulnn yang memiliki

Arsy yang agungt."rttz

'o?t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta wil Ayi Al Qur'an
6ld. 14, h. 569) dengan sanad-nya, Ath-Thabari berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

kedua arsar ini.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim 0ld. 4, h. 173) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas RA.
tn' er. At-Taubatr (9): 129.
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Dia berkata, 'Maksudnya adalah orang-orang kafir. Mereka

berpaling dari Rasulullah SAW. Ayat ini turun untuk orang-orang

beriman."l473

ooo

Tafsir Surah Yuunus

[607] Firman Allah rq'a\,. $6 '&# Jr'qf'b1# n-gifi
>16;ayi,i*''i+(+Ji le"U: iA A'e* 1:l' ;7"t1 (,c O-$i *i ;Ai
U "Patutkah menjadi keheranan bagt manusia bahwa Kami

mewahyukan kepada seorang lalci-laki di ontara mereka, 'Berilah

peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman

bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka'.

Orang-orang kafir berkata, 'sesungguhnya orang ini (Muhammad)

benar-benar adalah tukang sihir yang nyatat.ttt474

Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah Ta'ala,'Berilah peringaton

kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman balrua

merelra mempunyai lcedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka',

maksudnya adalah, kebahagiaan sudah mereka dapatkan sebelumnya

pada peringatan yang pertama kali."la75

'o' Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qur-an
(ld. 14, h. 5S8) dengan sanad-nya yang telatr disebutkan pada atsar sebelumnya.

€. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi AFTafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 297) dan dihubungkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, dan Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas RA.

tt'n 
Qr.Yuunus (10): 2.

'0" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al Qur'an
(ld. 15 h. 15) dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim Qld.4 h. 183).

* Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Fath Al Bari bi Syarh Slahih Al
Bulhari (ild. 18, h. 196 dan 197).
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[608f Firman Auah ra'ata, S{t:l $ 'k1; |jl}3 ( ifrft" tr s
<rJi; 5X A# n #'H}1 36 -\ "Katat antah,'ritatau

Allah menghendaki, niscaya alru tidak membacakannya kepadamu dan

Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu'. Sesungguhnya aht

telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Malw apalwh

lramu tidak memikirkannyo? " 
t 47 6

Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala, -, S Jtf {i maknanya

adalah wa a'lamalatm (dan Allah tidak memberitahukannya

kepadamu)."1a77

[60ef Firman Allah ra'ata, TjyJ 6;i !ij-{2'z;YA ;A|$Ar-:i
'ttt:S Q $:g eA q{1" ) 

u o o oran s-or ans yang ber buat b aik,

ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahanrrya. Dan muka merelca

tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah

penghuni sttrga, mereka t@lfil di dalamrry/a."r478

Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala,'Bagi orang-orang yang

berbuat baik, ada pahala yang terbaik (swga) dan tambahannya',

maksudnya adalah bagi orang-orang yang bersaksi bahwa tiada tuhan

selain Allah."l47e

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqanfi Ulum Al Qrr'm CIld. 2 h. lE) danAd-

Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 3 h. 300) yang dihubungkan kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Abu Syailh, dari Ibnu Abbas.

'o'u Qr.Yuunus (10): 16.
rau Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

fild. 15 h. 42) dengan sanad-rrya seperti yang disebutkan dan atso sebelumnya

* Dinyatakan oleh As-suyuthi datam At ltqanfi Uum Al Qar'an (ild. 2 h. 18) danAd-

Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 3 h. 306), serta dihubungkan kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas.
to" 

Qr.Yuunus (10): 26.
taTe Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(td. l5 h. 7l) dengan sanad-nya sebagaimana dalam atsar no. 608. Tambahan di dalam

kedua tanda kurung ada dalam Ad-Dur At Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur serta Ash-

Shifotwa Al Asma'.
* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam pembahasan tentang doa (ld. 3 h. 1509)

dengan saiad-nya, dia berkata: Bakr bin Sahl Ad-Dimyathi menceritakan kepada kami,

dialerkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
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[6l0f ,FirmanA[ahrs'ata,uoir{rx!rri*,?ig"r?.;raj$i#'i'-,-813
A iisi #tlr{lw Aiiuy, *;, G' C( *e ; 

^i'n 
{

itA\L "Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat)

balasan yang setimpal dan rnereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi

mereka seorang pelindung pun dari (adzab) Allah, sealcan-akan muka

merela ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita.

Mereka itulahpenghuni neraka; mereka t@kal di dalamnya."taso

Dia berkata, "Lafazh(; #j:maknanya adalah taghsyaahum

dzillah wa syiddah (mereka ditutupi kehinaan dan kesusahan).ra8r Yang

dimaksud' seorang pelindung pun' adalah seorang pencegah." l as2

[611] Firman Allah ra'ata, q\aiV;$ At$ -#tj 4{ ,#,3
i;:4 "Katakanlah, 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya,

hendaHah dengan itu mereka bergembira. Kanmia Allah dan rahmat-

Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka funptlkant.,t4B3

Dia berkata, "Yang dimaksud 'Karunia Allah adalah agama

Islam, sedangkan rahmat Allahadalah Al Qur's1'."la8a

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-
*,rfiry: l{i#, rlSwtiada 

tuhan I etain Auah. "

raEr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an
(ld. 15 h. 74) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
* Dinyatakan oleh As-Suyuthi,dalam Al ltqanfi Uum Al Qar'an (ild. 2 h. 18). Namun,
ada p.erbedaan redaksi, lafazlr.fiii.y disebutkan dengan frglJ.ra82 Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi lJtum Al Qur'an fild. 2 h. 19) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'ot'Qr. Yuunus (10): 5s.
rae Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahtit Ayi At Qur'an

fild. 15 h. 107) dengan soud-ny4 dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso ini.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tstr
(ld. 3 h. 308) dan dihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, serta Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
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[6 1 2f F i rman Al lah ra' ata, u AG +:i,-; s3 Sl {ii 11,3:.t1,i,

6;;C ;'i & f # 5t '&r. S $ir, YG "Katatrantah,

'Teranglranlah kepadafu tentang rezeki yang diturunkan Allah

lrepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya)

halal'. Katalanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu

(tentang ini) ataukamu mengada-adakan saja terhadap Allah'?"ta&s

Dia berkata, "Orang-orang Jahiliyah mengharamkan banyak hal

yang telah dihalalkan Allah, baik berupa pakaian maupun hal-hal lainnya.

Itulah yang disinggung Allah SWT dalam firman-Nya,'Terangkonlah

lrepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu

jaditran sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal'. Allah SWT

kemudian menurunkan ayat, .2$. '6 -$i 6i e; i; & ii
'Katakanlah, "siapokah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang

telah dilrcluarkan-Nya untuk hamba-hamba'Nya...." (Qs. Al A'raaf [7]:

32y+eu

[613f Firman Allah Ta'ala, i.'o]:S!i et:.i u|^r$(t,li C'#6
i i:t )fr- e ei.,; +F'-Y5bS*Siyt:'* K{"(L *L P
,# # o $y ;3i {; aS n fr {; l3i a{t i"ii " Kamu tidak

berada dalam suatu fteadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al

Qw'an dan lramu tidak mengeriakan suatu pekeriaan, melainkan Kami

menjadi salrsi atasmu di waktu kamu melalatkannya. Tidak luptt dari

pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar dzarrah (atom) di bumi ataupun

di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar

dmi itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang rryata (Lauh

Mahfuzh)."1487

tot' 
Qr. Yuunus (10): 59.

,a6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'an

6ld. 15, tr. tft aan ll2) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

fepadalu, dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah

mcnceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas.
r't7 

Qs. Yuunus (10): 61.
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Dia berkata, "1,afa;, +3- '"Ai 11 mat<nanya adal'1,t idz

tafaluuna(Pada waktu kalian melakukannya).'t 
ott

[614] Firman Allah Ta'ala, 3.frY3 "Tidaklultut'"

Dia berkata, *Tidak terlewatkan dari-Nya'" I a8e

[615f Firman Auah ra'ata, 17*$i -5 qli 'r*J\ a €riii )ii
t4\ yrfi '; ()f'71 c;41), J);i "Basr mereka berita gembira di

dalam kchidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat' Tidak ada

perubahan bagi kalimat-kalimat (ianji-ianji) Allah. Yang demikian itu

adal ah kemenangan yang be sor. "r 4fi

Dia berkata,"Bogi mereka berita gembira di dalam kehidupan di

dunia dan (dalam l<ehidupan) di akhirat. ini seperti firman Allah kepada

Nabi-Nya, 65 i;, i'i n P L\ 'w,fiili 'Dan sampaikantah

berita gembira trepada orang-orang mulonin balwa sesungguhnya bagi

mereka karunia yang besar dari Allah'. " (Qs' Al Ahzaab [33J: a7)

Dia berkata, "Itu adalah mimpi indah yang dilihat oleh orang

mukmin, atau yang diperlihatkan kepadanya"' 
I ae I

t{s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An T&wil Ayi Al Qur'qt
(15 h. ri+ a- llg) dengan sanad-nya,-dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

iepadaku, dia berkata: Abiu[atr menceritakan kepada kami, dia 
-berkata: 

Muawiyah

,n.n""ritui,, kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu r1,,.i'

.i. Dinyatakan oten es-suyuttri AAu, At kqan fi Ulum At Qar'an (ild. 2 h' l9). Atsor

no. ot+.iug" disebutkan dztarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi _Al 
Ma'tsur (ild. 3 h'

Iosi d; d-iLuungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim, dari

Ibnu Abbas.
t{e Ibid
'o'Qt. Yuunus (lo):6a'
"rt ;;;;;y"tid oieh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Tahwil Ayi Al Qtt'an

0ld. It n. rirr:g) dengan sanad-nyao.dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

ilepadaku, dia berkata: nUiutt31, menceritakan kepada kami, dia-berkata: Muawiyah

,in"oiu** kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atst tni'
.i. Disebutkan oleh As-suyuth i dal?Irr. Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur $ld.

f h. fi3l dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ali, dari Ibnu

Abbas.
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[6f6f Firman Allah Ta'ala, t c-70rtlJ>J i ezi-i *W"a'iv(3TJ-vi e-ij) \gA
'&A'"J ';'b .5{t O )g of; iLS'fr.tF- 6 +i;3 ';'fi "Matra

tidok ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari

kaumnya (Musa) dalam keadaan tahtt balwa Fir'aun dan pemuka-

pemulra lraumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu

berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia

termasuk orang-or ang yang melampaui b atas. "r4e2

Dia berkata, "Firman Allah SWT, 'Pemuda-pemuda dari

kaumnya',maksudnya adalah bani Israil."Iae3

[6r7f Firman Auah ra'ata, iS:igAi 6Fs$f.Aytli &] 4'63
i!;3i:ib 4l!,9,#Vj-W eM-VQlti 1$:t a.$iY'
'{ii lr::tr't;- & ii|'-i| ;,gL; "Musa berkata, 'ya Tuhan trami,

sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-

pemulra lraumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia,

ya Tuhan Kami, akibatnya mereka menlnsatkan (manusia) dari jalan

Englrau. Ya Tuhan kami, binasakanlah hmta benda mereko, dan hmci-

matilah hati mereka, mako mereka tidak beriman hingga mereka melihat

siksaan yang pe dih. "raea

* Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (11d.2h.459) dan dihubungkan
kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir dari Ali, dari Ibnu Abbas.

tot' 
Qr. Yuunus (10): 83.

rne Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'an
(ld. 15, h. 165) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso rni.
.3. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhhas dalatn Al Qath'u wa Al I'tinaf(h. 379) dari

Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhinfild.4,h'222).
* Dinyatakan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 314) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,
serta Abu Syaikh, dari lbnu Abbas.

tt* 
Qr.Yuunus (10): 88.
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Dia berkata, "Sebelum Fir'aun datang, Musa berdoa, 'Kunci-

matilah hati mereka, maka merelw tidak beriman hingga mereka melihat

silcsaan yang pedih'. Allah pun mengabulkan doanya dengan menjauhkan

Fir'aun dari keimanan sampai dia tenggelam, hingga keimanan tidak

berguna sama sekali."laes

z tqtz.E

[618f Firman Allah ra'ata, L$tl;'& ,r:''ii A JGg 6i.3i6 tr;[618f Firman Allah Ta'ala, ;rblt ;&A.rryl A JGf cii,C $
<r:rrt l;'k 6 .i6i |fi "Dan iikalau Tuhanmu menghendaki,

tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka

apalrah komu (lendak) memaksa manusia supcya mereka meniadi orang-

orang yang beriman semuanqla? " t4e6

Dia berkata, "Firman Allah SWT e:''ii A J Gg 4: :A trj
e

l-r-^?: '& 'Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman

se-mua orang yang di muka bumi seluruhnyal Serta, 6 ;t <r(6
l1( gi,! $y Ai'Dan tidak ada seorang pun akan beriman kccuali

dengan izin Allah!. (Qs. Yuunus [0]: 100) Serta yang semisalnya di

dalam Al Qur'an, selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW agar diimani

dan dijadikan sebagai petunjuk oleh orang beriman. Allah mengabarkan

kepada Rasulullah SAW bahwa tiadalatr orang beriman kecuali dia telah

mendapat kebatragiaan pada peringatan yang pertama; dan tiadalah

'oet Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi AI Qar'an
fild. 15 h. 181) dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss ini.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al I'tiqad Ala Madzhab As-Salaf Ahlu As'
Sunnah wa Al Jama'ah O. 57) dengan sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria bin Abu
Ishaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin
Abduus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Dadmi
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullatr bin Shalih mengabarkan kepada kami,

Muawiyah bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian disebutkan atsar tni.
'o* Qr.Yuunus (10): 99.
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seseorang sesat selain dia sebelumnya telah mendapatkan kemurkaan dari

Allah dalam peringatan yang pertama."laeT

[6ref Firman Ailah ra'ata, l:;.:'ifr ai',Jy Gi 6 ;l 6gu6
'o;Ia"1t O-5( ,k Gl( "Dan tidak ada seorang wn akan beriman

lrecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada

orang-orang yang tidak memryr gunakan akalnya. "raeB

Dia berkata, "Firman Allah SWT, 'Dan Allah menimpakan

kemtrkaan', maksudnya adalah kemarahan."l4ee

ooo

Tafsir Surah Huud

t6201 Firman Allah !a'ata, G 11ir'$4- iitsl '6- iy$
2:5!si eri ry fiyZ#vj <a}-ti& frV. i'fifr- "Ingattah,

tt'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan'AnTabwil Ayi Al Qur'an

old. 15, h. 2ll dan 212) dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

liepadaku, dia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atss'rni.
* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalart Al Asma' wa Ash-Shifaat (h. 105) dalarn Al
I'tiqad (h. 71 dan 72) dengan sanad-nya, dia berkaia: Abu Zakaria bin Abu Ishaq

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Ath-
thari,ifi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi

menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Shdih mengabarkan kepada kami

dari Muawiyah bin shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian

disebutkan atsarini.
* Pada bagian akhimya, dia memberi tambahan: Kemudian Allatr berfirman pada Nabi-

Ny4 "Malra (apakah) barangkali kamu akan membutruh dirimu korena bersedih hati

sitetah merelra- berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al

Qur'an)?" (Qs. Al Kahfi [8]: 6)
to" 

Qr.Yuunus (10): 100.
raee Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Boyan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h,214) dengansanad yang seperti disebutkan padaatsar sebelumnya'

Oiny"t t- oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*urfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (11d.4'

h. 3i8) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.

&_
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sesungguhnya (orang munatik itu) memalingkan dada mereka untuk

menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah, di waktu

mereko menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang

mereka sembwtyikan dan apa yang mereka lahirlcan, sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui segala isi hati."rs00

Di a berkata, "l-afaz/r. fo3i.'$i- b"r urti y aknuun (m emal i n gkan

dada mereku).'"ot

[621f Firman Allah Ta'ala, }4g 
"t]X:t- 

G <fi "Ingatlah, di wafuu

mereka menyelimuti dirinya dengan kain."

Dia berkata, "Menutupi kepala mereka."

[622] Firman Allah_ rq'ata, Ci*';:;r$rnfr :b l oirii O {.$ ,nv5
gj ,9 4 k r*;ru "Dan tidak ada suatu binatang melata

pun di bumi melainkan AUahbh yang memberi rezekinya, dan Dia

mengetahui tempat berdiam binatang itu dan temryt penyimpanannya.

Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."rs02

Dia berkata, "Lafa^, $3 i$p 'D* Dia mengetahui tempat

berdiam binatang itu', maksudnya adalah, dimanapun binatang ihr

"* Qr.Huud (ll): 5.
r50r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'an

fild. 15, h. 237 dan 239) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atsqr rni.
.E Disebutkan oleh Al Buk'hari dalan Al Jami' Ash-Shahih Qld.7,h.235) dari Ibnu

Abbas, 0J*i:-{ : Yaghtkuna ru'usaham (Mereka menutupi kepala mereka).
* Dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari fild. 8, h. 201). Ibnu Hajar
menghubungkannya kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ld. 2, h. 19) dan Ad-

Dur Al Mantsurfr At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 3, h. 321) serta dihubungkan kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas. Dalam atso no. 621

dinyatalon dengan lafaztr: Ot*i-
"'Qr.Huud (ll): 6.
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berdiam. Lafazh, li{#'-\'Dan tempat penyimpanonnya', maksudnya

adalah ketikalso3 mati."l 5u

[623f Firman Altah ra'ata, A 4f Y5 i;S AO#t],K { AAiI
l3\4 6'€51 'bi,55- $( y'ila:3i '{ ,113_'r,,Ej b i{i gi e
6:H- "Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Atlah

untuk (mengadzab mereka) di bumi ini, dan sekali-koli tidak adalah bagi

mereka penolong selain Allah. Silrsaan itu dilipatgandakan kcpada

mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengm (kebenaran) dan mereka

selalu tidak dapat melihat(nya). "tsos

Dia berkata,'Allah SWT mengabarkan batrwa Dia menghalang-

halangi orang-orang musyrik dengan ketaatan di dunia dan akhirat. Di

dunia, sebagaimana dalam firman-Nya, 'Mereka selalu tidak dapat

mendengar'. Yakni (tidak mendengar) ketaatannya.ls6 Serta dalam

firman-Nya, 'Mereka selalu tidak dapat melihat(nya)'. Adapun di

akhirat, sebagaimana firman Allah (Al Qalam ayat 42 dan 43), 'Pada

hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka

mereka tidak lamsa. (Dalam keadaan) pandangan mereka tundt* ke

bav,ah, lagi mereka dilipti kehinaan. Dan sesunggthnya mereka dahulu

1503 Dahm Tafsir At Qur'an Al Azhim dan Ad-Dr Al Mantstr fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur disebutkan dengan lafaztr: etfi L; (pi--up* iamati).

r5u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil AyiAt Qur'an
(ld. I 5, h. 241) dengaa sanad seperti yang disebutkan pada atsr sebelumnya
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 4, h. 239) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Manuur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 3, h. 321) dan dihubungkan kepada Abdunazaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abi Hatim, dan Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas.

t'ot 
Qr. Huud (l l): 20.

"* Dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur, disebutkan dengan lafaztr:
pada ketaatannya.
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(di dunia) diseru untuk bersuiud, dan mereka dalom keadaan

seiahtera'. "1507

[624f Firman Allah ra'ata, 5;;tg?1t{ C'i+1i;1 "Pasti

merelra itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling mentgi. "ts08

Dia berkata, "Lafazh i; { maknanya adalah balaa (pasti)."r soe

1

[625] Firman Allah ra'ata, Aj lLf]::JS .]AAi \]itG28)" *gi\j6fii;t$sy
a )r-1bi9 tfo e 45r'J'j4i *3aij " Se sungguhnya or on g- or ang

yang beriman dan mengerjaknn amal-amal shalih dan merendahkan diri

trepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga;

mereka kekal di dolamrya-"rsro

Dia berkata, "Lafazh Wi ll fF$ 'Dan merendahkan diri

kepado Tuhan mereka', maksudnya adalah takut."l5ll

r5m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Tah+il Ayi Al Qtr'an
(ld. 15, h. 286 dan 287) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari lbnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar rni.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

old. 3, h. 236) dandihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas.

"ot Qr. Huud (l l): 22.

'5@ Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Al ltqanfi Uum Al At'an (ild. 2, h. 19) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhatt, dari Ibnu Abbas.
Disebutkan oleh Al Qasthalani dalam lrsyad As-Sari (ild. 7, h. 167) dan dihubungkan

kepada Ibnu Abi Hatim dari Ali, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh:. maksudnya pasti,

yakni, pastilatr mereka akan menjadi orang yang paling merugi di akhirat.

"'o Qr.Huud (ll): 23.
r5rr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al

Qur'an old. 15, h. 290) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan

liepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

a*ar ini.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarnAl ltqanfi Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 19) danAd-

Dar Al Man*urfi At-Talsir bi Al Ma'tsur (ld. 3, h. 236),settadihubungkan kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas.
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[626t Firman Allah ra' at a, $L nq J;ltfr 341 3()tF iV 1i6;
f,!'Sf ,i11 ';;t;Vi7c'gi y'fi ,1" * i Jt A{& &it ,;:;
"Hingga apabila perintah Kami datang don dapn telah memancarkan

air, Kami berfirman, 'Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-

masing binatang sepasong (iantan dan betina), dan kelumgamu kecuali

orang yang telah terdahulu ketetapan terhadaprrya dan (muatlan pula)

orang-orang yang beriman'. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu

lce cuali sed' kit. "rsr2

Dia berkata, "Lafazh 3fi1 3$ maknanya adalah naba'un (al

maa'), yaitu sumber (air)."lsl3

[627f Firman Allah ra'ata, i6 *; dfi $a33 *iY 6 ,]iU- ia;
6;$r;;4t53 1g"gr# :F g;-:t 5'ii',9- "Dan difirmankan, 'Hai

bumi telanlah airmu, dan tni langit (hujan) berhentilah', dan air ptn

disurutlmn, perintah ptn diselesaikan dan bahtera itu ptn berlabuh di

atas bukit Judi, dan diftataftan, 'Binasalah orang-orang yang

zhalim'. "rsl4

Dia berkata "llafa,ir- 'Dan hai langit (huian) berhentilah"

maksudnya adalah, tahanlah dan 'Dan air ptn distutkan'maksudnya:

Hilang aimya."l5t5

"t'Qr.Huud (11):40.
tstr iirir""ruli- oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

6ld. 15,h. 32tj, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullatt

6in Sf,aif, menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepada kami

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan a*ar tni'
oiny"tuian oleh As-suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qar'an (11d. 2,h. 19) dan Ad-Dur

Al irtan*ur fi At-Tafsii bi Al Ma'tsur [ta. :, h. 328), serta dihubungkan kepada Ibru

J.rir, ru* et u*arir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas. Tambatran di dalam dua

tanda kurung, berasal darinYa.

"'o Qr.Huud (11):,14.
tsts fr6o,fr"r1rr'oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h.37i) dengan sanadymgsama seperti padaatse t*!tll":-
iiny"r.t* oten es+uy'ttri d;larr Ad-Dur-At Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild' 3'
-h.lit 

dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim, dari

Ibnu Abbas.
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[628t Firman A[ah ra'ata, e{.'*:k fry"r;$ e A :iy'a}s-J|
-Allah berfirman, 'Hai Nuh, sesungguhrrya dia bukanlah termasuk

lreluargamu (yang drjanjikan akan diselamatkan). sesungguhnya

(perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik'. "1sr6

Dia berkata, "Firman Allah, 'Hai Nuh, sesungguhnya dia

bulranlah termasuk keluargamu'. " Maksudnya adalah, bukan termasuk

orang yang Kami janjikan keselamatan."lslT

[629] Firman Allah Ta'ala, e{- 'i b
(perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik "

Dia berkata, '?ertanyaanmu atas suatu perkara yang tidak kamu

ketahui.'1518

[630t Firman Allah Ta'ala, (lr:;t ,UX 43,\ S;i- "Dia

memtrunkan huian yang sangat deros atas'rrtt. "rSre

Dia berkata, "Hujan yang disusul oleh hujan yang lainny^;tt52o

[631f Firman Allah Ta'ala, WW-i e "seolah-olah mereka belum

pernah berdiam."rs2r

ifty "sesungguhnya

Dinyatakan dalam Al ltqan fi Utum Al Qur'an old.2,h. 19) dengan lafazh: g3r y-g
artinya, tenanglah.

1516 
Qs. Huud (ll):46.

,5D diriwq'atkanoleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'ot
0ld. 16, h. 345, 346, dm 347) dengan sanad seperti yang disebutkan pada atsu
sebelumnya.

r5tE biriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takvil Ayi Al

Qur'an$ld. 15, h. 345,346,dan347) dengan sanodseperti yang disebutkan padaatsar

sebelumnya
r5re os. Huud (l l): 52.
tszo iirirr"r"g[rr'oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

6ld. 15, h. 35i) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

dia berlata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyalt

menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ni.
r52t 

Qs. Huud (l l): 68.
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Dia berkata, "seakan-akan mereka tidak pernah hidup di

sana."t52

[632f Firman Allah Ta'ala, # #";{.6 46 "Maka tidak

lama lremudian lbrahim menyuguhkan daging anak sapi yang

dipanggang."rs23

Dia berkata, "@aging) yang matanf;t1524

[633f Firman Allah Ta'ala,

b; i; r1i6 Jti "Dan tatlrala datang utusan-utusan Kami (para

malailrat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya

kmena kedatangan mereka, dan dia berkata, 'Ini adalah hari yang amat

srtlit'. "152s

Dia berkata, *Luth berburuk sangka dengan kaumnya dan

dadanya terasa sempit karena kedatangan para tamunya."l526

t522 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qar'an
fild. 15, h. 381) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdultah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu ini.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Ulum Al Qtr'an old. 2, h. 19) danAd-Dur
At Manuur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 3, h. 338), serta dihubungkan kepada Ibnu

Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.
ts23 

Qs. Huud (l l): 69.
rs24 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al

Qttr'an (ild. 15, h. 384) dengan sanad seperti dalam 4rrcr sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi Uum Al Qur'an Cld. 2, h. 19) dart Ad'Dur
Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 3, h. 338) serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir

dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
ts2s 

Qs. Huud (11): 77.
ts26 Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Btyan 'An Takwil Ayi Al

Qtr'an (ld. 15, h. 408) dengan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan

liepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsr rni.
Disebutkan oteh Al Bukhali dalam At Jami' Ash-Shahih,kitab Tafsir (ild. 7, h. 253) dari

Ibnu Abbas.
Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari

fild. 8, h. 201) dan dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

6" b 66-t b.;.,s.\Ej 6:i aiV C5:
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[634f Firman Allah Ta'ala, i';riit:S "Ini adalahhariyangamat

sulit."

Dia berkata, "Maksudnya adalah hari yang sangat berat."l527

[635] Firman Allah ra'ala, 3M \]'('J4 6 AL'\F] ,:i] ilS
iYr$l "Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas'gegas.

Dan sejak dahulu mereka selalu melahtkan perbuatan-perbuatan yang

lnji."""
Dia berkata, " AL6;; 'ii i5a3 "Dan datanglah leepadanya

lraumnya dengan bergegas-ge gas, " maksudnya adalah musri'iin (dengan

cepat-cepat)."152e

[636f Firman Allah Ta'ala, ,$, A e!*" 3$\, fi "Sebab itu

pergilah dengan membawa keluarga dan pengihtt-pengifut kamu di

alchir mala*.nt53o

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarorr Al ltqan fi Uum Al Qur'an (ld. 2, h. 19) dan Ad'Dur
Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 3, h. 342), serta dihubungkan dengan atsw
setelahnyq dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Abu Syaikh' dari

Ibnu Abbas.

'52TDiriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qtt'an
fild. 15, h. 4l l) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritalcan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsq ini.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarr. Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 20) dan Ad-

Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 3, h. 342).
Dinyatakan oleh Al Qasthalani dalam Isyad As-Soi li Syoh Shahih Al Bukhwi (jld.

7,h.167) dan menghubungkannya kepada Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thdhah, dari

Ibnu Abbas.

"'Qr.Huud (ll):78.
t5'e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. 413) dengaa sanad seperti yang disebutkan sebelumnya.- 
DinyatakanolehAlBukhari dalxrAlJami'Ash-Shahih,kJitabTafsirQld.7,h.274)

dan dihubungkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
Bukhari (ild. 8, h. 230).

Dinyitakan oleh Al Qasthalani dalam lrsyad As-Sari li Syarh Shahih Al Bukhari $ld.
7,h.l9l) dan dihubungkan kepada lbnu Abi Hatim dari Ali, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'an (Jld. 2, h. 20) dengan

lafazh: Yusra'ntn dan bul<at musri'iin,
t5ro 

Qs. Huud (ll): 81.
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Dia berkata, '?ada tengah malam."ls3l

t6371 Firman Allah ra'ala, #,4.6 (,r dY5'g; '*'t7l
"Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah iauh dari

orang-orang yang zhalim. "t s32

Dia berkata, "Lafazh 'f9 maknanya adalah mu'allamatan

(yang diberi tanda)."r 533

[638] Firman Allah ra'atg, t],3$rt $|UH)1,3A-];J rfr-36
Y=;'"ji:'q ij 5y-Ur+ {:W "svu'aib menimvab,'Hai paumht,

apalrah lrelumgaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada

Allah, sedang Allah kamuiadikan sesuatu yang terbuang di belokangmu?

Sesungguhnya (pengetahuon) Tuhanku melipnti apa yang kamu

kerjakan',"rs34

Dia berkata, "Lafa?h, -g* {iYt tr:3 itf-t'sedang Allah pamu

jaditran sesuatu yang terbuang di belaknngm4 " maksudnya adalah di

bagian belakang kepala."ls35

,53t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Takwil Ayi Al Qur'ut
6ld. 15, h. 43i) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku'

di" b"ri"t", Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia brkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ke,lnudian disebutkan atso tni'
Dinyatakan ot*, x Bukfiari dalam Al Jami' Ash-shohirr, kitab Tafsir (11d.7,h.253)

dan dihubungkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi Qld.8, h. 201).

Dihubungka; oleh Al easthalani dalam lrsyad As-Sari fild. 7, h. 169) kepada Ibnu Abi

Hatim dad Ali, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam At ltqanfi ulum Al @r'an (ild. 2, h. 20) dengan

lafazh: Bisan aadin bt*an biqitha'in.
t"'Qr. Huud (11): 83.

"" dinyatakan oieh As-suyuthi dalam Al hqanfi Utum Al Qur'an (ild' 2, h' 20) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
1534 

Qs. Huud (l l): 92.
rs35 diriwayattan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talwil Ayi Al

eur'an (ild. 15; h. 460) dengan sanad-nya. dia berlata: Al Mutsanna menceritakan

fi'epaaafu, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atss rni.
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[63et Firman Allah ra'ata, !* A;'?tKl i{"\},St riS-j "Dan

(dia berkata), 'Hai kaumla4 berbuatlah menurut kemam1ruanmu,

sesungguhnya aku pun berbuat (pulo1',""t'

Dia berkata, "Firman Allah, '?rk, & 'Mentrut
lccmamtrruanmu', maksudnya adalatr menurut sudut pandang kalian."ls37

[640f Firman Allah Ta'ala, V.Vii ok "seolah-olah mereka belum

pernah berdiam di tempat 1*.nt53E

Dia berkata, "Seakan-akan mereka belum pernah hidup di tempat

itu.'1539

[641] Firman Allah Ta'ala, 33rfi X)i ,& "Laknot itu seburuk-

buruk pemberian yang diberikan. "rsao

Dia berkata, *Laknat di dunia dan akhirat."l5al

Syaikh Muhammad Syakir memberikan catatan pada atsar ini dalam catatan pinggrr

tafsirnya (ld. 15, h. 460) dengan berkata: Beginilah yang terdapat dalam cetakan, dan itu
mempunyai makna. Akan tetapi dalam naskatr asal tertulis dengan lafazh: Qashaa,
seakan-akan yang dimaksudkan adalah "Sangat jauh". Hal terakhir ini, lebih disukai

Muhammad Syakir.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw

(ld. 3, h. 348) dengan lafaz.h: Qadla', yang dihubungkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abi
Hatim, dari Ibnu Abbas.

"'o Qr. Huud (l l): 93.
1537 Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarn Al ltqan fi Ulum Al fur'an !ld. 2, h. 20) dan

dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"" Qr. Huud (l l): 95.

'53e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tatwil Ayi Al Qttr'an
(uz 15, h. 465) dengan sanod seperti yang disebutkan dalam alrar no. 639.

"* Qr.Huud (l l): 99.
rsor Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. 469) dengan sonad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatt
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni.
Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 4, h. 278) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtr Al Manlrurfi At-Talsir bi Al Malsur (ild. 3,
h. 348) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi Hatim, dad
Ibnu Abbas.
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[642f Firman Allatr Ta'ala,5rd" Li i:!,';ty "sesungguhrrya adzab'

Nya itu adalah sangat pedih lagi lceras."ts42

Dia berkata, "Menyakig*.rrl 543

[643] Firman Allah ra'ata, L#t 3.;;; 8 { ,61 ,, W '"-5\ fi
"Adapun orang-orang yang celaka, malca (tempatnya) di dalam nerako,

di dalamnya mereka mengeluarkan dan menmik naPos (dengan

merintih)."rsu

Dia berkata, "Firman Allah, L{t it; Q { 'Di dalamnva

mereka mengeluarkan don menorik naPas (dengan merintih)',

maksudnya adalah suara yang sangat keras dan suara yang sangat

lemah."la5

[644f Firman Allah Ta'ala, ;*';bi\l; "Sebagai karunia yang tiada

7nths1rutusnya."r%

't'Qr. Huud (l l): lo2.,t, diryAat an oieh As-suygthi d,1,,' Al Itqanfi IJlum Al Qw'ot (ild. 2, h. 20) dan

dihubungkan kcpada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
t* 

Qr.Huud (ll): 106.
rs45 iiriwayalkan'oleh Ath-Thabari dalam Jami'AI Balan'AnTakwil Ayi Al Qur'an

(ld. 1 5, h. 480) dengan sanad sepetti pada asar no - 643.

iiri",uy"*- ot"t It Baihaqi dtlarnAl Ba'ts wa An'Nuryur (h. 325) dengan sanad'ny\

dia berfata: Abu Zakaria binAbu Ishad mengabarkan kepada kauri, Abu Al Hasan Ath-

Thara'ifi memberitahukan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan kepada karni,

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar rni'

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam At ltqan fi Ulum Al Qtr'an (ild. 2, h. 22) dan Ad-Dur

At Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 3, h. 350 dan 351) dengan lafaztr: maksud

latazh syahih adalah suala yang sangat keras di tenggorokan. Sedangkan maksud lafazh:

Zafiir anabhsuara yang lemah di dalam dada. Atsar ini dihubungkan kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Abi Hatim, Abu Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

Disambungkan pula dengan atsar sesudahnya.t* 
Qr.Huud (11): lo8.
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Dia berkata, uAthaa'in glaira munqathi'in @emberian yang tak

terputus)."1547

[645f Firman Arah ra'ata, 3$l F% titL irjt Jlf]{,'{; "Dan

janganlah kamu cenderang kepada orang-orang yang zhalim yang

menyebabkan kamu disentuh api roraka."Isa8

Dia berkata, 'Maksudnya adalah

kemusyrikan."l5a9

cenderung pada

t6461 Firman Allatr Ta'ala, )(!i :ij1!-Al J3 "Dan dirikanlah

sembahyang itu pada kcdua tepi siang (pagi dan petang)."rs50

Dia berkata, "shalat Subuh dan Maghri6.ul55t

ts7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwit Ayi At Qur'or
fild. 15, h. 490) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan a*ar ni.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-Nuslttr (h. 333) dagan sanad
seperti yang telah disebutkan pada atsar sebelumny4 dengan lafaztr: Athaa'in ghaira
munqathi'in.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Al Itqanfi Ulum Al Qur'an (J1d.2,h.20) dan Ad-
Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 3, h. 350 dan 351) serta dihubunglon
kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi.
Dihp,lynekan p,ur 

?,-ij:fi:,"- 
seberumnva.

rsoe Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dilam Jami' Al Bayan 'An Takwit Ayi Al fur'an
(ld. 15, h. 500) dengn sanad seperti dalam atsar sebelumnya.
Disebutkan oleh Ibnu Kasir dalam Tafsir Al gur'an Al Azhim (ild. 4, h.262) dengan
lafaztr: janganlah kalian mendekati.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (11d.3,
h. 351) dan dihubungkan kepada Ibnu Jadr, dad Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Talsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 2, h. 20) dengan
lafazh: TadzhaEy, bukan Tokanuu .

ttto 
Qr. Huud (l l): I14.

r55r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Takwit Ayi Al Qttr'ut
(ld. I 5, h. 503 dan 506) dengan s anad seperti yang disebutkan pada atsor sebelumnya
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (11d.3,
h. 351) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.

Disebutkan oleh Ibnu I&tsir dalam Tafsir Al Ar'an Al Azhim (ild. 4, h. 284) pada

bagian penafsiran ayat lpi $1'.
Tafsir Al Ar'at Al Azhim (ild. 4, h. 284) pada

',!i-atl ,13, ai^ berkata: Ali bin Abi Thalhatr
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[647f Firman Allah Ta'ala,

daripada malam."

"Dan pada bagian Permulaan

Dia berkata, "shalat Isya."l5s2

[64sf Firman Allah Ta'ata, 'i;tL At$W'f; i I "Kecuali

orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah

menc ipt akan mere ka. "r 553

Dia berkata, "Allah menciptakan mereka dua kelompok'

Kelompok yang satu diberi rahmat sehingga mereka tidak membangkang.

Sedangkan kelompok yang satunya tidak diberi rahma! sehingga mereka

membangkang. Itu sesuai dengan firman-Nya, UtW ;i4 'Maka

di antora mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagta'"' (Qs'

Huud [ 1]: 105).t554

ooo

Tafsir Surah Yuusuf

[64e] Firman Allah ra'ata, "tf SKtW fg iqi( iifr '8 65

1gi ,,Dan tatkala dia culcup dewaso Kami beripon lepadanya

hitmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-

orang yang berbuat baik. "r'ss

's$i i;6i:3

memberitatrukan kepada kami dali Ibnu Abbas, dia berkata' "Malcsudnya adalah Subuh

dan Maghrib."
t552 Ibid
1553 

Qs. Huud (l l): 119'
tssr it",lr** oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Tahvil Ayi Al Qur'an

6ld. 15, h. 536) dengan sanadsepettidalamatsarno'644'
l:.-Oi"V"t"f.- olch-Ibnu farsir ialam Tafsir Al Qttr'an Al Azhiz (ild. 4, h.291).

1555 
Qs. Yuusuf (12): 22.
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Dia berkata, "Firman Allah, 'Karti memberi balasan kcWda

orang-orang yang berbtnt baik', maksudnya adalah orang-orang yang

mendapatkan petunjuk."l 556

[650] Firman Allah Ta'ata, 3. gfi :;rbr # *(J j'; 6i'n;r>,
6r\fi1a5-i l:y-GV6A 6t iil lt",r; J6::4i * ae;
"Dan wanita (Zulailha) yang Yusuf tinggal di rwtahnya menggoda

Yusuf untuk menwtdukkanr dirinya (kepadarrya) dan dia merutup pintu-
pintu, ser$ya berkata, 'lv{arilah kc sini'. Yusuf berkata, 'Aku berlindutg
kepada Allah, sungguh twnku telah memperlahtkan aku dengan baik'.

Sesunggubrya or(mg-orang yang zhalim tiada akan beruntung "rssT

Dia berkata, "Lafa^ 1i,
(Mendekatlah ke sini)."I558

,;; artinya halummalak

[651f Firman Allah ra.'ata, e qii ,-r.> :-{t {Vi ,L-tii;r2,iry365
,# )L Otbi tjt-t3 \i7f' 'i :;n "Dan wanita-wanita di kota

berkata, 'Istri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya
(kcpadanya), sesunggulmya cintanya kepada bujangnya itu adalah

rs56 Diriwayatkur oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Balun 'An Takwit Ayi Al
Q*'* (ld. 16, h. 24) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsrnna menceritakan
kepadalru, dia berlcata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia b€rlcata
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan
atss ini.
.3. Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tdsir bi Al Ma'tsur
fild. 4, h. 15) dan kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

"" Qr.Yuusuf (i2): 23.
r55t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al @'an

(ld. I 5, h. 26) dengan sanad sryrti yang disebutkan pada atso sebelumnya.
Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Ta$ir Al Qur'an Al Azhim (ild. 4, h. 200) dan
dihubungkan kepadaAli, dari Ibnu Abbas.

Dinyatalran oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al lulantsurfr At-Tdsir bi Al Ma'tsw (jld.4,
h. 12) dan dihubungkan kepada Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasulullah SAW membacalcan kepadalcu, 1{liyangbcrmalara ef p."
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sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan

yang nyatat. ttl559

Dia berkata, "LafazhT \Gti maksudnya adalah ghalabahaa

(Dikuasainya)."1560

[652f F irman A l l ah Ta' al a,,i6 K),'g-f;i$ utt llJ'",]fa, :4 q^
(, ;t,jd';{, :#i',#: fisi,f -$ $':A; A!'${,(*'tE r--, 3
iS 31; {1 ii6 i'L Vi t:i, "Maka tatkala wanita itu (Zulaikha)

mendengar cercoan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan

disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada

masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong iomuan),

lremudian dia berkata (kepada Yusufl, 'Kehtarlah (nampakkanlah dirimu)

kepada mereka'. Maka tatkala wanita-wanita itu melihaWa, mereka

kogrr* lrepada (keelokanrupa) nya, dan mereka melukai (iari) tangannya

dan berkata, 'Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia.

Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yangmulia'."ts6r

Dia berkata, "Lafazh (K! artiny a maj I i s an (tempat duduk)." I s62

[653f Firman Allah Ta'ala,fl;i ,L-N (*, "Moko tatlala wanita'wanita

itu melihatnya, mereka kagtm kepada (keelokon rury) nya."

"t'Qr.Yuusuf (12): 30.
15@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 16, h. 64) dengan sanad seperti yang disebutkan dalam atso no. 649.

oinyataon oleh As-Suyurhi dalan Al ltqanfi ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 20) dan Ad-ht
Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. l5), serta dihubungkan kepada Ibnu Jarir

dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.
156r 

Qs. Yuusuf (12): 31.
tt6, Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an

6ld. 15, h. 70)dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar ini.
Dinyatakan oten- Al Qurthubi dalarr, Al Jami' Al Ahkam li Ahtum Al Qar'an (ild. 5, h.

34e7).
Dinyatakan oleh As-suyrthi dalamAl ltqanfi Ulun Al @tr'an (ild. 2, h. 20).
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Dia berkata, "Hal itu berati a'zhamnaa (mereka kagum

terhadapnya).'1563

[654f Firman Allah Ta'ala, .# &'i;ti id3h,#\s;$K:i AG
'# "Wanita itu berkata, 'Itulah dia orang yang kamu cela aht

lrnrena (ertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aht telah menggoda dia

untuk menundukknn dirinya (kepadafu) akan tetapi dia menolakt.n1564

Dia berkata,

menolak)."1565

"TAfa^ '# artinya famtana'a @ia

[6ssf Firman Allatr Ta'ala, o-6i i$y|.$ ;ti # u $s "Yang

demiHan itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia

(sehruhnya)."rs6

Dia berkata, "Firman-Nya, 'Yang demikian itu odalah dari

lrarunia Allah kepada kami', maksudnya adalah, dengan menjadikan

kami sebagai nabi-nabi. 'Dan kcpada manusia (selunthnya) ', maksudnya

adalatr mengutus kami sebagai rasul kepada mereka."l567

1563 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talofil Ayi Al
Qur'u (ild. 16, h. 76) dengan sonad-ny4 dia berkata: Ali bin Abu Daud menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsq ni.
* Dinyatalran As-Suyuthi dalamAl ltqanfi Uum Al fur'an (ild.2, h. 20).

'* Qr.Yuusuf (12): 32.
r"5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tah,il Ayi Al Qur'ot

(ld. 16, h. 86) dengan sanad sqerli yang disebutkan padaatsu sebelumnya.
a Dinyatakan oleh As-SuyuthidalanAl ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 2l) dalnAd-
Dur Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. l7), serta dihubungkan kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Syailh, dari Ibnu Abbas.tt* 

Qr.Yuusuf (12): 38.
t5o'Diriwayatkan 

oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Talcwil Ayi Al Qur'an
(ld. 16, h. 103) dengan sanad scperti yang disebutkan pada atso sebelumnya.
* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'nr
01d.4, h. 19) dengan lafaztr: dan dengan menjadikan kami sebagai rasul. Dihubungtan
kcpada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrurdzir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Syailfi, dari Ibnu Abbas.
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[6s6] Firman Allah Ta'ala,'4i,;LEi ,tU,El13"o$ i^6f9,
"Merelra menjawab, '(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami

se lrali- lrali tidak tahu men-ta' b ir-kan mimpi i1ut.' 
tt568

Dia berkata, "Lafazh '(tu) adalah mimpi-mimpi yang l<osong!,

maksudnya adalah mimpi-mimpi yang tidak jelas."r56e

[657f Firman Alla]r ra'ata, iA ';; fl$ G-. 6 l.fii J6i "Dan

berlratalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat

(kepada htsufl sesudah beberapa waktu lamanq/a'"rs70

Dia berkata "sesudah beberapa waktu lamanya."ls7l

[658f Firman Allah Ta'ata, I'A'{1V'&L-"WU A:' ;;'*,*-?
'o# q*, "Kemudian trtudrh itu alcan datang niuh tahun yang

amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang

kamu simpan."rs1z

Dia berkata, "Lafazh 'o# artinya tuklauun (yang kalian

simpan)."1573

"* Qt.Yuusuf (12): zl4.
tru, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qur'an

6ld. 16, h. llb) dengan sond-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

iia Uericata: eUaUUt bin Shalih menceritakan kepada karni, dia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsar tni.

"" Qr.Yuusuf (12): 45.
,5r, diriwayatkan ot4, atn-fn"tari dalam Jami' Al Bryan 'An Takwil Ayi Al Qar'an

(ld. 16, h. 120) dengan sanad seperti yang telatr disebutkan sebelumnya'
l:. pi"y"t t* olehAs-suyuthidalarr.Al hqanfi UlumAl Qur'an (ild.2, h.2l).

"'Qr.Yuusuf (12): 48.
,t, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An TaLwil Ayi Al Qur'an

(ld. I 6, h. I 23) dengan sanad sepefii dalam atso no. 657 .

i. Oi"y"t"t- oleh-As-suyuthi-dalan Al ltqanfi Ulum Al Qar'an (jld. 2, h. 2l) dan Ad-

Dur AI Mantsur fi ,lt-Tifstr bi Al Ma'tsur, serta menghubungkannya kepada atsar

sesudahnya dari Ibnu Jarir, lbnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas'
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[65ef Firman Allah Ta'ata, 'a#. *Ei Og L{i. gi6 6b ;, Lr,*.?
"Kemudian setelah itu alron datang tahun yang padanya marutsia diberi
hujan (dengan cufup) dan dimosa itu mereka memeras anggur."rs74

Dia berkata, ul-afazh 'Ai;- artinya memeras anggur dan

minyak."l57s

[660f Firman Allah Ta'ata, fri A* ilfil ?-?fl{V\-J6' "Berkata

istri Al Aziz, 'sekarangjelastah kebenmon i1rt.'t1575

Dia berkata, "Lafa^ ?A A;: maknanya adalah, tabayyana

(Telah jelas)."r577

tt'o 
Qr. Yuusuf (12): 49.

'575 Diriwayatkr" oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Tahwit Ayi At Qur'ot
fild. 1 6, h. 129) dengan sanad seperti yang disebutkan pada atso no. 657 .

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Al Itqanfi Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 2l) dan Ad-
Dur Al Mantsw fi At-T$sir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 22), serla menghubungkannya pada
alro sebclumnya

Ath-Thabari meriwayatkan dalanJami'Al Bayan 'An Tahvil Ayi Al Qur'an (ld. 16,

h. 129) dengan sanad-ny4 dia bcrkata: Al Mutsanna menceritalcan kepadaku, dia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdunatrman bin Abu Hammad

menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Faraj bin Fudhalah menceritakan kepada

kami dari Ali bin Abi Thalhah, dia berkata: Ibnu Abbas pematr membac4 Oi# qt
dengan menggunakan huruf ra' yang artinya memeras. (Dalam hal ini, etn-'fna5iri
memberikan catatan: Adapun me,ngenai perkataan yang diriwayatkan oleh Al Faraj bin
Fudhalah dari Ali bin Abi Thalhah, tidak bisa dianggap sama sekali, karena menyalahi
bahasa yang dikenal oleh orang Arab dan tidak sesuai de,ngan perkataan yang diketatrui

bersumber dari Ibnu Abbas RA).
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dengan redalsi yang sama dalan Tafsir Al Qur'an Al Azhin

Old.2, h. 248). Dia berlcata: Ali bin Abi Thdhah mengatiikan dari Ibnu Abbas, dengur
lafazh tt\ifi-rJi, yaitu memerari.

"" qs.Yurisirf (12): 51.
r57 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Tahwit Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. 138) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan a*o ni.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Al ltqan fi Uun Al Qtr'an (ild. 2, h. 2l) dan Ad-Dw
Al Mantsur fi At-Tofsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 23), scrta menghubungkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[66rf Firman Allah ra'ata, # JL +G A; ,4'fJ]1 'A 3r; 1]6

U, .gr6tj "Penyeru-penryru itu berkata,'Kami keiilangan piala

raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memproleh bahan

molranan (seberat) beban unta, dan alar menjamin terhadaprryat.nt'Ts

Dia berkata, "l-afa* U) 4, Gt5 artinya kafiil (yng
menanggung)."""

[562f Firman Allah ra'ata, tr 4 q,j|5 
-lg ili.;311115

g# ,tr 
-{i ill;- "Tolkih kafilah itu telah keluor (dari negeri

Mesi) berkata ryah mereka, 'Sesungguhnya aht mencium bau Yusuf,

sekiranya ksmu tidak menuduhht lemah akal (tentu kamu membenarkan

dhtl'."t5'o

Dia berkata, "Illfa'ir .;t;-i
menuduhhu lemah akal (tentu kamu

adalah, tidak menuduhku bodoh."l58l

[663f Firman Allah ra'ata, d{ni A$" .i 4 $E
"Keluarganya berkata, 'Demi Allah, sewngguhnya kamu masih dalam

lrc kc liruanmu yang dahulu'. "r 5t2

"* Qr.Yuusuf (12): 72.
f5t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Btyan 'An Tokwil Ayi Al Qar'an

(ld. 16, h. 178) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abdullatr menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atss rni.
Dinyatalran oleh As-suyuthi dalan Al ltqanfi Uum Al Qtr'an (ild. 2, h. 2l) daa Ad-Dar
Al Mantsur fi At-T$sir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 27), serta menghubrmgkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

"* Qr.Yuusuf(I2): 94.
r58r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalanr Jami' Al Bayan 'An Talewil Ayi Al Qar'an

(ld. 15, h. 253) dengan satud-nya, dia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud

menceritalran kepadalcu, mereka b€rlrata Abdullatr menceritalcan kepada kami, dia
berkata: Muawiyah menceritakan ke'padalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kernudian
disebutkan aerar ini.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4,

h. 35) dan menghubrurgkannya kepada Ibnu Jarir dan Abu Syailh, dari Ibnu Abbas.
t'o 

Q".Yuusuf (12): 95.

J -{j 
'sekiranya komu tidak

membenmkan aht)', mak,sudnya

Llli
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Dia berkata, *I.zrfaz/r ,-+afi A$i .i ' sesungguhnya kamu

masih dalom kekclinnnmu yang dahulu', maksudnya adalah

kesalahanmu yang dahulu.'1583

[664f Firman Allah ra'ata, L*Si +-:F v d&;t #ib 64( i 5,s
'ug#V,i9{tit1t1,{j'l}9rrqtric.gj',.rXe5$5+it::ti'}6
"Sehingga apabila Tnra rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang

kcimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustaknn,

datanglah kepada pma rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatlan

orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami

dmipada or(mg-or(mg yong berdosa. "rssa

Dia berkata, "Firman-Nya,'Sehingga apabila para rasul tidak

mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini

balwa mereka telah didustakan', maksudnya adalah, para rasul sudah

tidak mempunyai harapan bahwa kaumnya akan mengikuti mereka, dan

telah meyakini batrwa mereka telah didustakan. Barulah setelah itu Allah

menolong para rasul dan mengirimkan adz.ab."ts8s

ooo

'5t'Diriwayafkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
fild. 16, h. 257) dengan sanad-ny4 dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: AMullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsu rni.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalan Al kqanfi Uum Al Qtr'an (ild. 2, h. 2l) dn Ad-Dtr
Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur $ld. 4, h. 35), serta me'nghubungkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.

"*Qr.Yuusuf(I2): ll0.
"t5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Takwil Ayi Al Qufot

(ld. 16, b.299) dengan sanad seperti yang disebutkan pada alsar sebelumnya.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam T$sir Al Qtr'an Al Azhim (ild. 4, h. 248) dan

menghubungkannya kepada Ali bin Abi Ttalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani ddam Fath Al Boi bi Syoh Shahih Al Buthsi
old. 8, h. 219).
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Tafsir Surah Ar-Ra'd

[665] Firman Allah Ta'ala, ?;tt Vg t ; i;tr 3,5;]33'& ,*:Ui a;
gW *i""i, W "Dil dr|umi ini terdapt bagrai-bagran vang
berdampingan, dan kcbm-kcbun anggur, tanaman-tanoman dan pohon

hurma yang bercabang dan yang tidak bercabang."rsu

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh ifu artinya mujtami'(yang
berkumpull.rls8T

[666f Firman Allatr ra'ata, 4r"og;';r* & nlit'rfi;i,,iii3""b
v6$ '+if "sesungguhrqta Tuhanmu benar-benar mempunyai

amrynan (yang lus) bagi manusia sekaliptn mereka zhalim, dan

sesungguhnya Tuhanmu benor-benar sangat kcras siksa-Nya. "1 
s88

Dia berkata, "I-afa?h o6l 'r;r, in ,!!, "rg 'sesungguhnya

Tuhanmu benq-benor mempunyai amryrum (yang lus) bagi manusia',

maksudnya adalah, akan tetapi Tuhanmu.'Is8e

t66T Firman Allatr Ta'ola, ,6 f5:fJj "Dan bagi tiaptiap kaum

ada orang yang memberi petunjuk "rsn

Dia berkata, "Bagi tiap-tiap kaum ada orang yang mengaj"L.>l5el

"* er.Ar-Ra'd (13):4.

'5'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'an
fild. 16, h. 336) dengan sanad-nya, dia bcrkata: AI Mutsanna meirceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatt
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor rlr.i.
A Dinyatakan oleh As-SuyrthidalamAl ltqanfi UumAl Qur'an (ild. 2, h.2l).

t588 
es. Ar-Ra'd (13): 6.

t5te Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Batnn 'An Takwil Ai Al
Qur-ot (ild. 15, h. 342) dengan sand-nya, dia berkata: Ali bin Daud menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritalcan kepada kami, dia berkata:

Muawiyatr menceritakan kcpadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian
discbutkan atso ni.

"'e..Ar-Ra'd (13): 7.
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[668f Firman Allah ra'ata, J a ii',;iiZ-.ry ry;'i6.'n3{1? ii
i{ "Bagr manusia ada malaikat-malaikot yang selalu mengikutinya

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas

perintah 111o7r."t5e2

Dia berkata, "]lafazcr- W maksudnya adalah atas perintah

Allah. Mereka adalah para malaikat."lse3

[669f Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas berkata, *I*rtain .i{ J A
'Atas perintah Alloh', maksudnya adalah atas izin Allah. Jadi, para

malaikat bertindak atas perintah Allah SWT."l5e4

rs'r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Tahwil Ayi Al Qrr-an
(ld. 16, h. 357) dengan sanad-nyao dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr menceritalcan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsoini.
Dinyatakan oleh Al Bulfiari dalan Al Jami' Ash-Shahih,kttab Tafsir 01d.7,h.27).
Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari
(ld. 8, h. 226), bagian tafsir surat lbraahiim. Yang benar adalah pada surah Ar-Ra'd.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir AI Qur'an Al Azhim (ild. 4, h. 356) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 2l) dan Ad-Dur
Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 45), serta menghubungkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Abu Syailh, dari Ibnu Abbas.

"'er.Ar-Ra'd (r3): ll.
rse3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' AI Bayan 'An Takwit Ayi Al fur'an

(ld. 16, h. 371) dengan sanad seperti yang disebutkan pdaatsar sebelumnya
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir AI Qar'an Al Azhim (ild. 3, h. 360) dan
dihubungkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"* Diriwayitkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qur'an
Cld. 16, h. 375) dengan sanad-nya, dia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,
dia berkata: AMullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atsor rni.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin (11d. 4,h.364) dengan
lafazh: Mereka menjaganya atas perintah Allah MaV'sudnya, penjagaan yang mereka
lakukan terhadapnya adalatr atas perintatr Allah. Dia menghubungkannya kepada Ali bin
Abi firalhah, dari Ibnu Abbas.
.3. Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Slahih Al
Bukhmi (11d.8,h.222\.
* Disebutkan As-suyuthi dalun Al ltqan fi Uum Al Ar'an (Jld. 2, h. 2l) dengan
lafazh: para malaikat meirjaganya atas perintah Allah, dengan izin-Nya Dia juga
menyebutkan hal yang sama dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (11d.4,
h. 47) dan menghubrmglonnya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi
Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[670] Firman AIIah Ta'ala, f;\,f iri*rF-L.4;,*3]i-t!:r# ''r'fr

,y a$ft#i€l13.:*,-1'Yii'&.ir-x 3y 6# I "Hanva

iagi Allahlah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala'berhala

yang merelra sembah selain Altah tidak dapat memperkcnankan sesuatu

pn bagi merela, melainkan seperti orang yang membukakan kcdua

telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air kc mulutnya, padahal

air itu tidak dapt sampai kc mulutnya. Dan doa (ibadah) orang-orang

kafir itu, hanyalah sia'sia belako."rses

Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala, ',F '':;' A 'Hanya bagi

Altahlah (hok mengabulkan) doa yang benm' maksudnya adalah

persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah.'ls%

[671f Firman Allah ra'ala,l("&-fi\ 31, #{ +rS useperti orans

yang membukakan kc&n telapak tangannya ke dalan air supaya sampai

air kc mulutnlla."

Diaberkatq..Inimerupakanperumpamaanorangmusyrik(yang

menyembatr)l5e sesuahr selain Allah, bafiwa mereka laksana orarlg yang

sedang kehausan, dan dalam angannya ia melihat air di kejauhan, lalu ia

hendak mendapatkan air tersebut, nalnun tidah sanggup'"Ise8

ttt Qr.Ar-R8'd (13): 14.
rsec ffi*"rffi ori,r, etfr-rf,*ari dalam Jami' Al Baltor 'An Talotil Ayi Al Qar'ot

(ld. 15,h. 39Ei dengan sanad scpetnyang disebutkan pada a'r-rsebelumnya'

iliril;i"tL.r, ot"t it Baihaqi aiam )t *.a' wa Ash-Shifat (h. 134) dagan sonod-nya.

;; b";l;, Abu Zakaria uin auu Ishaq mengabarkan ke,pada kmi {bu Al Hasan Ath-

rt o"'in mengabarkan kepada kami, 
-utsman 

bin sa"id menoeritakan kepada kami,

euauuan bin sha[h -*otit"t- repaaa karti dad Muawiyah bin shalih, dari Ali bin

eUi ftAmn, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso im'
pinyatafcan oleh As-suyuthi dalam Ad-D'r At Mant*r fi 4t.Ub bi Al Ma'tsar

Cfa. +, fr. iS1 a- AifruUungfon kepada.Ab{ynazae, Al Firyabi' Ibnu Jarir' Ibnu Al

ii*a"ir, fUnu eUi Hafim, .fUu Sy"it t, dan Al Baihaqi, dari b€rbagai jalur, dari Ibnu

Abbas."--rifr 
Tambahan di antara dua tanda lurung terdapat dalam A&Dw Al Mantsur fi At-

Tafsir bi Al Ma'tsur.'-*r'i-;;;rf oiri,*yr*"noleh Ath-Thabari dalamJani'Al Bayart'AnTaloilAyi Al

gs'ot ita.l6, h. 4ol lfar mz) dcngn sotd scpcrti pada aarar no' 669'
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[672f Firman A.llah Ta'ala, 'Jg6 6r+"'i-$ ,Ig i(' -rg 
* {SE,

^ia t ..
ittl 9_ri1

rrt4;,-
fte\ji

1( ii
Aa,J r

itr

al..t,

irt(.
- a'.(-'

rL
,611

5,7:X
tD..cs:i

,..
+j

,.
9e

'rf,

i*i
KA
.e. ll
' rt),

.rllJ

'rtf{dj

:rl 'J;iJ
'z-.ii
tr.F,

.ui,

iir

/ ,/.'
l,l+-
iuri

9!rr+-

IU
[1,r'

cff
it;
3;oi

. )-,
orJo o
r< ?/a .tu ?ta

r/t.l,
r(i
6ii

"Allah telah menu*n*a, air (huian) dari langit, maka

mengalirlah air di lembah-lembah memtrut ulatrannya, maka arus itu

membav,a buih yang mengambang. Dan dari apa (ogam) yang mereka

lebur dalam api unA* membuat perhiasan atau alat'alat, ada (Na)

buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat

Wrumpamaan (bagi) yang benar don yang batil' Adaptn buih itu' akan

hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganyo; adoptn yang memberi

manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah

membuat perumpamaan-wrumpamaan. "r 599

Dia berkata, "Ini adalah perumPamaan yang diberikan Allah

untuk mengukur hati seseorang sesuai kadar kayakinan dan keraguannya'

Amal yang dilakukan dengan hati yang ragu, tidak akanl6m memberikan

manfaat. Sedangkan amal yang dilakukan dengan hati yang yakin, akan

memberikan manfaat bagi pelakunya. Lafazh, "Adapun buih itu, akan

hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya', adalah perumpamaan

untuk hati yang ragul60'. *Adapun yang memberi manfaot kc*da

manusia, maka ia tetap di bumi', adalah perumpamaan untuk hati yang

Al Bulfiari menyatakan hal yang sama dalasr /4 I Jami' Ash-shahirr, kitab Tafsir (jld' 7 ,h'
267).- 

iUoo Hajar menyebutkannya dalam Fath Al Bd bi Syuh Shahih Al Butihoi (ild' 8,

A.i1aan mengtruUungfannya kepada Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Jarir dari Ali bin Abi

Thalhah, dari Ibnu Abbas.
-oinv"t t- oleh Al Qasthalani dalam lrsyad As-smi ti syoh shahi! A.l Buhhui (1ld'

l,n. ttlzdan 183) serta dihubungkan kepadalbnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari Ali, dari

Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsil bi Al Ma'tsw

Od. i;i. iii dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim,

serta Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas.

"'Qr.Ar-Ra'd (13): 17.
,* palam Ad-D.r Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'ntr disebutkan deirgan lafadt:

t1l.
trt Tidalc disebutkan dalam Ad-Du Al Manmr fi At-Talsir bi Al Ma'as-
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yakin. Seperti halnya perhiasan yang dibakar di api, yang kadar

murninyale2 akan diambil, sedangkan kotorannyal603 "1* ditinggalkan

di api. Begitu pularil Allah yang menerima keyakinan dan meninggalkan

keraguan."ltr5

[673] Firman Altalr ra'ata, l]u*rtfif YGt eS i.3',-.:lfrr'r-$t
)1i :rfi ? ,iyj;|'{r,Al i{.L\ <,;:r+,'\i*r L ffiE ,nan orans-

orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan

shalat, dan menaJkahkan sebagian rezehi yang Kami berikan kepado

mereka, secara sembunyi atou terang-terangan serta menolak kejahatan

dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan

(yang boik)."'*

Dia berkata, "I.afaz}i. 'Mendirikan shalaf, maksudnya adalah

shalat lima waktu. 'Dan menaJkahkan sebagian rezeki yang Kami

berilran lepada mereka, secara sembwtyi atou terang-terangan',

maksudnya adalah, ak at."r&7

r@ Dalam Ad-Dtr Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Ma'tsrr diseburkan dengur lafaz.h:

.1&)9.

*.''o Dalam Ad-Dur At Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsr disebutkan dengan lafaztr:
e!i3.

' t@5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Boyan 'An Talofil Ayi Al Qu'an
(ld. 16, h. 410) dengan soud-ny4 dia berlcata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku,

dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan otso mi.
* Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir AI Qtr'm Al Azhim (ild. 4, h. 370) dan

dihubrmgkan kepada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
* Dinyatalcan oleh As-Suyutri dalam Ad-Dro Al Mantsw fi Ar-Tofsir bi Al Ma'tsur
$ld. 4, h. 54 dan 55) serta dihubugkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrm&ir, Ibnu Abi
Hatim, dan Abu Asy-Syaikh, dari Ibnu Abbas, dan

dularn Al nCy f Illum Al Qtr'm Old.2,h. 2l), dengar lafaztr: rrr:r;r OiscUu*an

dcngan t{rtltl, JU ub.1506 os. Ir-Ra'd1606 
Qs.

lfil h:l
d(t3):22.

1607 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jmi' Al Bayot 'An Takwil Ayi Al
Qw'an fld. 16, h. 421) dcngan salzrd-nyq dia bcrksta: Al Mutsanna m€nccritakan
kceoa*u, dia berkde Abdultah bin Shdih mcnccritlh kcpoda kami, dia bcrlcaa:
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[6 74f Firman Al lah ra' at a, 5 C 6;6i 4ih #. n $'"ir'"t#;-rii3
13fi';; 'fi ;(fltt'l 6,{i }.:'ii o'alii 'Jri;\ q{it " orang'orang

yang merusak janji Allah setelah diibarkan dengan teguh don

memutuslran aW-aW yang Allah perintahkan supcya dihubungkan dan

mengadalran kcrusakan di bumi, orans-orang itulah yang memperoleh

httukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam)"'r608

Dia berkata, ..Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah,

karena Allah SWT berfirman, '^ffi {3i A 3i-g$ ;;\,ir*- fi
jrhl ,Barangsiapa mempersehttulan sesuatu dengan Allah, maka

adalah ia seolah-olah jaAth dari langit lalu disambor oleh burung'. (Qs.

Hay l22l:31) Mengingkari janji dan memutus kerabat, karena Allah

swr t"rrrr. arr, 11rt?t7'$3 '{3W $i 'orang-orang itulah vang

memperoleh httukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk

(Jahanam)'. Yaitu akibat yang buruk."l6@

[675f Firman Allah Ta'ala, 'oq ;i1 ir.], c]rJ$i\'Ji) V( 6-51
gl| "Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi merelm

kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. "1610

Dia berkata, "Ijlfad. 'Bagi mereka kebahagiaan', maksudnya

adalah kesenangan dan pemandangan yang menyejukkan mata''l6ll

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsat rai.
t*t 

er. Ar-Ra'd (13): 25.,* diriwayatkan-oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Takwil Ayi Al Qar'ot
(ld. 16, h.428) dengan sanodxperrt yang disebutkan sebelumnya'

i. Oinyut t- sebigiannya oleh As-suyuthi ddam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ild' 2' h'

2t).
* As-suyuthi juga menyatakanny a dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*w

fild. 4, h. 58) dengan lafazh. su'ud-d4or,bvl<ar1 su'ul Aaqibah. Dia murghubungkannya

kepada Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas.
1610 

es. Ar-Ra'd (13):29.
tott i"iwayatkan otin eo-rnatari dalam Ja.mi' Al Bayan 'ey \hwi! eyi Al fur'att

old. 15, h. 345) dengan sotd-nya, dia berkata: Ali bin Daud dan Al Mutsanna bin

lUraf,i* mcnceritakan-kepadaku, mereka berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami,
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[676] Firman Auah ra' ata,,i$l ai$ ttl i6- i tW( <rii #5- 
t6

A "Mapa tidakkah orang'orang yang beriman itu mengetahui

bahwa seandafurya Atlah menghendahi (semua manusia beriman), tentu

Allah memberi petuniuk kcpada manusia semuorqla."r6r2

Dia berkata, "Firman-Ny a,ff1( <t-51 
"$S- 

$ 'uot tidoklnh

orang-orang yang beriman itu mengetahal, maknanya adalah ya'lamu

(mengetahui).-lotr

1674 Firman Allarr Ta'ata, 7y- 3 igj ;\'rH "MerekL

menjadilran beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, 'sebutkanlah sifat'

sifat mereka ixrt. nt6t4

Dia berkata, ..Firman-nya, 'Mereka meniadikotr beberapa sekutu

bagi Allah. Katakanlah, 'sebutkmrlah sifat'stfat mereka",' padahal

Allah yang menciptakan mettka."l 615

[6zsf Firman Allatr Ta'ata, y*J1F,ti6-q3$4.V':ri W
,,Allah menglaptslcan apa yong Dia lcelendaki bt nunetapkan (op

yang Dia ketendoki), dott di sisi-Nyalah terdry Umrul Kitab (Ianl,

Mahfttzh)."1616

dia bed<ata: Muawiyah mcnccritakan kePadal$ dai Ali, dri Ibnu Abbss. Kemudian

disebutkan orsar ini.
€. Dinydakan oleh As-suyulhi dalam Al ltqanfi Aun Al Qw'@' old' 7,h'ZZ)'
.3. Dalam AeDur Al Msisrfi At-Tafsir bi Al Ma'tsrn (ild.4, h. 58) du dihubungl n

keoadalbnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir,Ibnu Abi Hatim, sertaAbu S)'ailfi, dari Ibnu Abbas'
' r5r2 

es. Ar-Ra'd (13): 31.
tut3 -Diriwayatkan 

oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Bayrot 'An Talwil Ayi Al

A6m 6ld. 4, [. st1 O- dihubunglon kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi

Aatim, scrta Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas.

oi"Vi*- oleh Ai-Suyrthi ddamAl ltqanfi Ulum Al W'- $-ld'2.:-h'-22)'
Da6m A&Du Al Maitsur fi At-Tafsi; bi Al Ma'tstr (ild. 4, h. 63) dm dihubungkan

keoada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrm&ir, serta Ibnu Abi Hdim, dari Ibmu Abbas.
' r6t4 

es. Ar-Ra'd (13): 33.
tets it*"r*rn'otin at.ftOari dalam Joni' Al BoWr 'An Talnil Ayi Al W'qt

(ild. 165, h. 4f]D dag,[ sodscpcrd ymg discbutkan pada arc scbclumnya- t6r6 
Qs. Ar-Rs'd (13): 39.
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Dia berkata "Firman-Nya, 'Allah menglwptskan apa yang Dia

l@hendoki', maksudnya adalah, jika Allah menghendaki untnk mengganti

sesuatu, maka Dia akan menghapusnya. Jika Dia menghendaki untuk

menetapkan sesuatu, maka Dia tidak akan menggantinya. Firman Allah,

;*J\ $ ;:*; 'Dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh

mahfuzh)', maksudnya adalatr secara keseluruhan, di sisi-Nyalatr apa yang

ada di dalam Ummul Kitab, baik yang nasiWr maupun mtmntkh, dan apa

yang diganti serta apa yang ditetapkan dir6r7 dalam kitab (Anah SWf1.'tcte

[67ef Firman Allah ra'ata, i'{g':tll'rit!;t AQiJ,frii $;$li;-di
v:ll tg 3r5 :r;A- A3; "Dan a.nkah mereka tidak metihat

bahwa sesungguhnya Komi mendatangi daerah'daerah (orang'orang

fufir), lalu Komi ktrangt daerah-daerah in (sedikit demi sedikit) dari

tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan huhtm (merutrut kclundok'Nya),

tidak ada yang dapat menolak kctetapn'Nya; dan Dialah Yang lulaha

cepat hisab-Nyo."r6re

1617 Dahm Talsit Al Qtr'an Al Ailim discbutkan dengan lafazh:

(vtlfl.
16rr N"iwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryu 'An Talewil Ayi Al Qw'or

old. 16, h. 485) dengan sou&nyq dia berkata: Al MgBanna menceritakm kc,padaku,

dia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami, dia bsr*&: Muawiyah
me,nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atso mi.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dal?m Al Asma' wa Asbshifaat (h. l9l) dengan

sanad-tya,dia ba|<ata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Ath-Thara'ifi meirgabarkan kepada kami, Utsman bin Sa"id meNrc€ritak8n kepada

kami, Abdullah bin Shalih menceritalcan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebrilkan otss mi.

Dinyaatcan otch Ibnu Katsir dalam Tofsir Al Qtr'an Al Azhin (ild. 4, h. 391) dan

dihubungkan kcpada Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinydakan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dw Al Mottsw fi At-Tdsir bi Al Ma'tsu

0ld. 4, h. 6A dan dihubungkan kepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mtm&ir, scrta Ibnu Abi
Hdtuq dri lbnuAbbas.

r5te qs. Ar-Ra'd (13): al.

Cuf: y,*o
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Dia berkata, "Firman-Nya, "Lalu Kami kurangi daerah-daerah

itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya?' maksudnya adalah

berkurangnya penghuninya dan keberkahannya."l620

ooo

Tafsir Surah Ibraahiim

[680f Firman Allah Ta'ata, q6i+;eX '4'1195fl7713.3J$ 11

Wrt AG'{ L$ "narUtol, kamu perhatikan bagaimana Allah telah

membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik,

alrarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit."162r

Dia (bnu Abbas) berkata, "Lafazh@'^1$ 'Kalimat yang baik',

maksudnya adalah kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah

selain Allah. Lafazh i+i#S 'seperti Whon yang boik', maksudnya

adalah seorang yang beriman. Lafazh 46 qlA 'Akarnyo teguh',

maksudnya adalah, kesaksian tiada tuhan yang berhak disembah selain

Allah (syahadat 3rr lt dl ,l terpancang teguh di dalam hati seorang

mulonin. Lafazh, ;Ai i.qyi 'Dan cabangnya menjulang kc langit',

maksudnya adalah syahadat inr 'ft ait t y*g menyebabkan amal ibadah

seorang mukmin terangkat ke langit."l62

r6m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An TeTil Ayi Al Qar'an
(ld. 16, h. 495) dengan sanad seperli yang disebutkan padaa*ar sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-suytrthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 4, h. 68) dan dihubungkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abi
Hatim, dari Ibnu Abbas.

tt" 
Qr. Ibraahiim Q$: 2a.

tto Atsq, ini dan atso rro.68l, diriwayatkan dengan sanad-nya oleh Ath-Thabari

dalam Jami' Al Bqyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an (ild. 16, h. 567), dia berkata: Al
Mutsanna menceritalcm kepadaku, ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada
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[681f Firman Allah Ta'ata, 0i,t.iiLi -i4+i;K # y|b:
lfiO:66 nifi"Do, wrumpcrmaan kalimat yang buruk seperti pohon

yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan

bumi; tidak dopt tetap (egak) sedikit 1nm."1623

Dia berkata, "Lafazh # i-$: bS 'Dan pentmpamaan

kalimat yang buruk', maksudnya adalah perbuatan syirik. I-afa"h ,;K

kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ibnu
Abbas lalu menyebutlon kedua arrar ini.

Kedua atss ini diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dengan solr.d-nyt dalam Asma'
wa AsbShifat (h. 135), ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada
kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kard, ia berkata:
Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shalih
menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thdhah, dari
Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lalu menuturkan kedua atrar ini.

Kedua atsq ini dinyatakan oleh Al Qurthubi dalam lI Jami' li Ahlram Al Qtr'an
fild. 3, h. 3591), dia berkata: Muawiyah bin Shalih meriwayatlon dari Ali bin Abu
Thalhah, saat menafsirkan fimran Allatr SwT, Ii+tr 'dtr 5t 'Jlf ,ij>uAan up\
yeqbuat perumpamcron kolinat yng bait " Ia berkda, 'Malcsudnya adalah lolimat iJ! I
&r il 'ti"a" tuhan yang berhah disenbah sclain,Allah'. ** ifg 'seperti potion
y^ang ba!h', yat f se;rang yang bcriman . LSqtA'Ak;r;" rfii'. Malma kalimat i
&t f1 ij1 adalah terpancang teguh di hati i*r*g mukmin. i!f- iS-$ 'Dan*f.83 '*,'*'r;# 'sepemperamp&nao, kalimat yang buruk', yakni perbuatan syrik. i.:+ 'r;;5 'Sepem
pohon 1,otg bwutt , yakirir"r,g musynk. tt13 n66 *ifi ;ii'- gfr 'roqiei,tahpohon yory bwutt, yaklir**s musynk, ifi rtlY ,yjfi 55L Efr 'y*rs
dicaktt dengan akr-ako4,a dwi pernruhiot bumi; fidak dapat tetap (teSak) sedikit

Wn', yattu orang musyrik tidak memiliki dalil yang bisa dijadikan pedoman bagi arnal
perbuatannya"

Kedln atso tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam krtab Ad-Da'a (ild. 3, h.
1527) dengan soud-nya, ia berkaa: Balor bin Sahal meirceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritalon kepada kami, ia bcrkata: Muawiyatr bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ib,nu Abbas. Lalu ia
menyebutkan atsar,ni.

Atsq no.680 dinyatakan oleh Ibnu Kabir dalam Talsir Al Qur'an Al Az.hiz (ild. 4, h.
410). Ia m*mouslrul-kan atsq ni kepada Ali bin Abu Thalhatr dari Ibnu
Abbas. Namun ia membuang kata "terpancang teguh, dari pcrnyataan, "scsmgguhnya
Allah terpancang teguh di hati orang mukmin."

KedrnAtsa, ini dinyatalon olch As-Suyrthi ddan A&Dwr Al lutantsufi At-Tdsir
bi Al Ma'tsw $ld. 4, h. 75). Ia me-maaslrul-l*an pcriway&r atso ini kcpada Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Haim, d.n Al Baihaqi, dri Ibnu Abbss.

'* Qr. Ibrafiiim (14): 26.
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li+j- 'S"p"rti pltonyang buruk', maksudnya adalah orang kafir.Lafazh

#O:6ti ,f$ Ol U,Jit 'Yang telah dicabut dengan akm-akarnya

dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun', maksudnya

adalah, perbuatan musyrik tidak bisa memiliki dasar dan dalil yang bisa

dijadikan pegangan orang kafir, dan Allah tidak akan menerima amal

kebajikan yang disertai kemusyrikan.'r 62a

'u Atsar ini dan atstr to.68l diriwayatkan dengan sanad-nya oleh Ath-Thabari
dalarn Joni' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an (ild. 16, h. 567), ia bedcata: AI
Mutsanna menceritakan kepadalru, ia berkata: AMullah bin Shdih meirceritakan kepada
kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dui Ali, dari Ibnu Abbas. Ibnu
Abbas lalu menyebutkan kedua atsar ini.

Kedua llsar tersebut diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dengan sanad-nya dalanr
Asma wa Ash-Shifat O. 135), ia berkata: Abu Zalcariya bin Abu Ishaq mengabarkan
kepada lcami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shalih
menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lalu menuturkan kedua atsr ini.

Kedua atso ni dinyatakan oleh Al Qurthubi dalam lI Jami' li Ahktn Al Qur'wt
(ld. 3, h. 3591), dengan kata-kata berikut ini: Muawiyah bin Shalih meriwayatkan dari
Ali bin Abu Thalhatr, saat menafsirkan firman Allah, 

{4 'dg 5g '}$ $}"Atlah
tgla! mgmpuat perumrymoo, kalimat yang baih." la b€rkat4 "Maksudnya adalatt lafazh
&r f1 ii1 i 'ti"a" hrhan yang berhak disembah selain Atlahl. ji;! 'r33{ 'seperti
pohin 1[org baik'. Yalali se,orang yang beriman . 4( 45 'Atkbrrr; teguh'. Matma
lafazh, ill Il ill I "Tiada Tuhan Selain Allah," adalatr Grpancang teguh di hati seorang

mukmin. # iSbS 'Dan perumpamaan kalimat yng buruk', yalori perbuatan syi;i!.-#'r# 'seperti pohon yng buruk', yahri seorang musyrik. U. 62j..lt gj ;ait$;
)V;fl.) 'Yang telah dicabut dcngan okar-akonya doi permukaan bumi; tidak dapat
tetap (tegak) sedikit prn '. Malannya adalah, orang musyrik tidak memiliki dalil yang

bisa dijadikan pedoman atas amal perbuatannya"
Kedua atso ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Ad-Du'a (ild. 3, h. 1527)

dengan soud-nya, ia berkata: Bakar bin Sahal meirceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shdih
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan
atso ini.

Atss no.680 dinyatakan oleh Ibnu Kdsir dalam f$sir Al Qur'u Al Az.him (ld. 4, h.

410). Ia memauslrul-kan periwayatm atso ini kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu
Abbas. Namun ia membuang kata'terpancang teguh" dari pcrnyaaan, *Sesungguhnya

Allah terpancang teguh di hdi orang mukmin."
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[682] Firman Allatr Ta'ata, lrwj'riert r$.t;lt; e$ A'Si S
'J1, $ xt "e S ii. *- S X u'^::*t fu #5 *Katakantah

lrepada hambi-hamba-Kt yang telah beriman, 'HendaHah mereka

mendirilran shalat, menafltahkan sebagian rezeki yang Kami berilran

trepada mereka secara sembunyi ataupun terang'terangan sebelum

datang Hari (Kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan

persohabotan'."162s

D ia berkata, "Lafazh'ri6t'#-' H e ndakl ah mer e ka mendir ikan

shalat', maksudnya adalatr shalat lima waktu.Iafazh, &f;{lrw-1
'^i>6 fa 'UenaJfahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kcryda

merelra secara sembunyi ataupun terang'terangan', maksudnya adalah

(menunaikan) zakat hafiamereka."l626

t6s3l Firman Auah swr, '#'"rt"';$ r4yxil ei e" 34ri'
$f "Mereka dotang bergegas'gegas memenuhi panggilan dengan

mengangkat kcpalanyo, sedang mata mereka tidak berkedipkedip fun

hati mereka kosong. "I 627

Kedua ats,,. il,li dinyatakan oleh As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Manta,r fi At-Tdsir

bi Al Ma'tsur (ild" 4,h.75). Ia me-maushul-Y,mperiwayatan atso mi kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas'

'u'Qr. Ibraahiim (14): 31.
,on Dlriwaydkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Balan 'AnTa'vil Ayi Al Qar'an

6ld. 13 h. 149), ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, ia berka6: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menccritakan kepadaku dari Ali, dari

Ibnu Abbas. Ia lalu mc,nyebutkan atsar rni.
Dari atsw ini sempumalah pcnguatan riwayat-riwayd yang Grmuat pada cetakan

Bulaqiyah (ild. 3) seiring dengan tam&ya cetslon p€nycmputnasn (cct. Dar Al Ma'arif)

dengan tatq| SytihbAhmad Syakir pada ujung pernbdrasan (ld' l5)'
t- 

Q*.Ibraahiim (1a): a3.
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Dia berkata, "Lafazh 34fr, maknanya

melihat."l628

adalah, mereka

ry!:ltri"l j,ah. T'-'*,. ", * 61 6ti'rbj'i'L, wz -t)Z

3l# f, 3t \). {h1 Z( ":Dan sesungguhnya mereka telahOr+t 1;. O))n e
membuat makar yayang besar padahal di sisi Allahlah (balasan)

makar mereka itu. Dan sestmgguhnya makar mereka itu (amat besar)

s e hin gga gunun g- gunun g dapat lenyap korenarq)a."r62e

Ibnu Abbas berkata, "Makar yang besm itu adalah perbuatan

syirik mereka, seperti ucapan musyrik yang membuat langit hampir

terpecah-belatr karenanya." l 630

[6s5] Firman Allatr Ta'ata, )Si'li 4-ott *i-ix;,St djJ *o*
lmmu akan melihat orang-orcmg yory berdosa pada hari itu diikat

bersama-sama dengan be lenggu."r63r

Dia berkata, "Iafazh )l#$ g maknanya adalah di dalam

ikatan."I632

t628 ABe ini dinyatakan oleh As-Suyulhi dalarrr At ltqanfi Ulam Al Qtr'an (ild. 2, h.

22). la me-moushd-l<an periwayatan atso ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

"" Qr. Ibraahiim (14): 46.

'u'o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 13, h. 161) dengan sanad-rya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdullah menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim $1d.4, h. 436). Ia me-

mauslrubY,anperiwayatan atsar tni kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

Cld. 4, h. 89). la mvmatulwlkan periwayatai atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

163r 
Qs. Ibraahiim (14): a9.

t6" Di'iwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 13, h. 167) dengansanad-nya seperti yangtertera padaatsu sebelumnya.

Dinyatalmn oleh As-suyuthi dalarn Al ltqanfi Ulun Al Qw'an (ild. 2, h. 22) dan Ad'
Durr Al Mantsw fi At-Talsb bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 9l). la memaushul-Y'an
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[686f Firman Allah ra'ata, 3Lli;ii]$ gj gW d &fr
"Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka diutup
oleh api neraka."r633

Dia berkata, "Lafazh /$ maU,narrya adalah tembaga yang

dilelehkan."l6r

ooo

Tafsir Surah Al Hijr

[6s7] Firman Allah ra'ata, tt li V'( i lib i2$t 
+';6,

"Orang-orong yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan,

kirarya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim."r635

Dia berkata, *Itulah Hari Kiamat, saat orang-orang kafir
mendambakan sekiranya mereka dahulu (sewaktu hidup di dunia)
menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah.Dr536

periwayatan arss rni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

'0" Qr. Ibraahiim (la): 50.
r63a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam l<itab Jotti, Al Baltan ,An Ta'wil Ayi At

Qr'qt Cld. 13, h. 167) dengan sanad-nya seperti yang tert€ra pada atsq sebelumnya.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An Nugrur (h.297) dengan soud-

nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu
Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: utsman bin Sa,id
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami
dari Muawiyatr bin shdih, dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan alsar rni.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalan Al ltqanfi ulun Al er'an (ild. 2, h. 22) sertaAd-
Dun Al Motsurfi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 4, h. 9l dan l2).rame-maustrur-karr
periwayatan atso tai kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

"" er.AlHijr(15):2.
16'6 Diriwaydkan oleh Ath-Thabari dalam Jani, Al Bayan ,An Ta'wil Ayi Al ear'an

0ld. 14, h. 3) dargan ia bertcaa: Al Mutsanna mcnceritakan kcpadarcu, ia
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[68sf Firman Allah Ta'ala, ',$g d g & nlX1,5 'ilj "oon

sesungguhnya Kami telah mengutus.(beberapa rasul) sebelum kamu

lrcpada umat-umat yang terdahulu."r637

"{;g d maknanya adala}r umat-umatDia berkata,

terdahulu."!638

[689f Firman Allah Ta'ala, uW-G:;VAfi q).t$Vq$r./;rU
\it ,6,f "Dan I(ami telah menghamparkan bumi dan menjadikan

padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu

menurut uloran."l639

Ia berkata, 'T-afazh git ,$ $ 'S"goto sesuatu menurut

ukuran', maknanya adalah, segala sesuatu yang telah diketahui."lffi

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyatr
menc.eritakan kepadalsu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arstr tni.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Al Ba'ts wa An-Nuryur (h. 89) dengan sanad-
nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin
Sa'id menceritalcan kepada lcami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritalcan kepada

kami dari Muawiyah bin Shdih, dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan atsq ini.

Atso rni dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qw'an $1d.2,h.22)
dan Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ld. 4, h. 92).la mvmauslul-kan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

't'er.Al Hijr (15): 1o
r63t Diriwayatkaq oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta'wit Ayi At Qur'on

fild. 14, h.7) dengansanod-nya seperti padaatsar sebelumnya.

Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bni bi Syrh Shahih Al
Bulrlnri (ild. 8, h. 230). la me-maushal-kan periwaydan atsff ini kepada Ath-Thabari
dari jalur periwayatan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qar'an (lld. 2, h. 22) dan

Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 94). la me-mouslrul'l<an

periwayatan atsq ni kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

"" er.Al Hijr (15): 19.
rffi Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalanr Jami'Al Bcyan 'An Ta'vil Ayi Al Qar'an

$ld. 14 h. 12) dengian soud*ya sepcrti yang tert€ra pad^ atso sebelumnya.
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[6e0] Firman Arlah ra'ata, W it%.W jy'S$ltii; X ig
gj,:i F g "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kcpada para

malaikat, 'sesungguhnya Aht akan metrciptalmn seorang manusia dmi

tanah liat kering (yang berasal) dari lumptr hitam yang diberi

bentuk'."lal

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh gjJ3f maknanya adalah, dari

tanah yang basah."lfl2

[6e1f Firman Alrah ra'ata, ,r.tfii a 4 "#;'i Gs-|| u i, J(t
',4# #j:*; 

*Iblis berkata, 'Yo Tuhonht, oleh sebab Engkau telah

memutuskan balwa aht sesat pasti aku alran menjadikan mereka

memandang baik (prbwtan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan

menye satkan mereka semuonya'. "1&3

Dia berkata, "l*rfazin ,$ItA maknanya adalatr, Engkau telatr

memufuskan bahwa aku sesat."lil

Dinyatakan olch As-Suyuthi dalam Al hqan fi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 22) daurt

Ad-Dan Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. 4, h. 95). la m*maushul-Y,ur
periwayatan arrar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

'*' er. Al Hijr (r5): 2E
rs2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qttr'an

(ld. 14 h. 2l) dengan sanad-ny4 ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah me'nceritakan

kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsat ini.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam AI hqan fi Uum Al Qar'an (tld. 2, h. 22) dn

Ad-Durr Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ld. 4, h. 98). la me-mauslrul-l<an

periwayatan atss iti kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.t*' er.At Hijr (15): 39.rs Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam l/ I'tiqad Ala Madzlab As-Salaf Ahlus-

Surnah wal Jama'ah (h. 57) dengan satud-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Ishaq

mengabarkan kepada kauri, ia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Abdus mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Ubman bin Sa'id mengabarkan kepada karni, ia berkata:

Abdullatr bin Shalih mcngabarkan kepada l€mi dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia ldu menyebutkan atss mi.
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[6e2f Firman Allah Ta'ata, 6;3. ;.eF A ;#tisFi 
*6uon berfirman),

'Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing

di dalam kemabukan (kesesatan)'. uras

Dia berkata, "Maknanya adalah, demi hidupmu (wahai

Muhammad), sesungguhnya

kemabukan."lffi

mereka terus-menerus dalam

[693f Firman Alla]r To'ala,'4;;4*E itlls A'iry "sexmgguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kckuasaan Kamt)

bagi orang-orang yang memryrhatikan tanda-tanda."ril7

Diaberkata,"Lafazh'taljAlmakrunyaadalah,bagiorang-orang

yang melihu1.nt648

'tt er. Al Hijr (ts):12.
rffi Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqyan 'An Ta'wit Ayi Al eur'an

(ld. 14, h. 30) dengan sanad-nya seperti yang tertera pada atso no. 690.
Dinyatakan oleh Al Bukhari dalan Al Jami' Ash-Shahih, kitab Tafsir (tld. 7, h. 274)

dengan lafaztr:'!lSl, yangmaknanyq demi hidupmu!
Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al But:hari (ild. 8, h.

230) berkata, "Ibnu Abu Hatim menyatakan sanad atsor ini bersambung dad jalur
periwayatan Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qr'm Al Azhim fild. 4, h. 460). Ia
menuturkan lafaztr: mereka merasa kebingungan, yang menggantikan lafazh: mereka
terus-menerus. la me-maushal-kan periwayatan atsqr iti kepada Ali bin Abu Thalhatr,
dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Manwur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 4, h. 103). la mvmauslrul-kan periwayatan hadits ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

't' e..Al Hijr (15): 75.

'* At"* ini serta alrr no. 694 dan. 695 diriwayatkan oleh Ath-Thab ari dalan Jami'
Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an (ld. 14 h. 31, 33 dan 44) dengan sanad-nyq ia
berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkafia: Abu Shalih menceritakan
kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia
lalu menyebutkan ketiga alsar ini."

Ketiga atso ini dinyatakan oleh As-Suyuthi di dalam kfiab Ad-Dm Al Mantsur fi
At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild.4, h. 103, 104 dan 106). Ia me-mouslrul-lcan periwayatan
kAiga atso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
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[69af Firman Atlah Ta'ala, # +VDCi$ fr(S|"Maka Kami

membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kcdua lata itu benar-benar

terletak di jalan umum yong terang."r&e

Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala: # +VV 4b 'Dan

sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang

teran{,maksudnya adalah di satu jalur jalan raya."l650

[695] Firman Altah Ta' ata,'t*z it;Ai l]3; i-,$i " froit"l or ans-orans

yang telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bogr.u"t'

Dia berkata, "I,afadr. i;9 maksudnya adalah terpisatr-pis 61t1652

'*'er.Al Hijr (15): 75.
1650 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 14 h. 30) dengan sanad-nya seperti yang terterapada otso no. 690.
A*ar ni dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahih,pembahasan tafsir

fild. 7, h. 2?4) dengan lafaztr: tlji,yurgmaknanyq demi hidupmu".
Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Sywh Shahih Al Bukhoi (ild. 8, h.

230) berkata "Ibnu Abu Hatim menyatakan sanad atsar ini bersambung dari jalur
periwayatan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim Qld.4, h. 460) dengm
lafazh: mereka merasa kebingungan, menggantikan lafaz,h: mereka terus-menerus. Ia me-
mauslrul-t'anpeiwayatanatso ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalun Ad-Durr Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
(ld. 4, h. 103). la mvmanslrul-kan periwayatan hadits ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'6to A'sar ini serta ats@ no. 694 dan no. 695 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam
Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an fild. 14, h. 31, 33 darn 44) dengan sanad-nya,
ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abu Shalih menceritalcan

kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia
lalu menyebutkan ketiga arro ini.

Ketiga arsar tersebut dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-
Tafsir bi Al Malszr (ild. 4, h. 103, 104, dan 106). Ia me-zaushul-l<an periwayatan ketiga
atso tni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

tt" er.Al Hijr (r5): 91.

'ut'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14 h. 30) dengan soud-nya seperti yang terterapada atsu no. 690.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalan Al Jami' Ash-Shahih. pembahasan tafsir (ild. 7, h.

27 4) daryan lafaztr: E'*i, yngmalcranya, demi hidupmu.
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[696] Firman A[ah Ta'ata, @ 6J; ',t],9',(i@io;dl
','f;rlft.* &;YTiqL*E "Maka demi ruhanmu,

menanyai mereka sernua, tentang apa yong telah mereka kerjakan

dahulu. Maka sampaikanlah olehmu secara terangierangan segala apa

yang diperintahkan (kcpadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang

mugtrik."r6s3

Dia berkata, "Firman Allah 3;l:r'rj'((, @ a#t
'Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah

mereka kerjakan dahulu', maksudnya adalah, maka pada hari itu manusia

dan jin tidak ditanya tentang dosanya Allah tidak bertanya kepada

manusia, 'Apakah kalian telah melakukanl6s perbuatan ini dan itu?'

karena Dia Maha Mengetahui perbuatan-perbuatan yang bersumber dari

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bsi bi Syoh Sttolrih Al Bul:hqi (ild. E, h.
230) berk*a, "Ibnu Abu Hatim meny*al<an sonad atss ini bersambung dari jalur
periwaydan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatalen oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhizr (ild. 4, h. 460) dengan
lafazh: mereka merasa kebingungan, menggantikan lafazh: mereka tcrus-mene,lus. Ia me-
mauslrul-lcat atso ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsu fi At-Tafsir bi Al Ma'tstr
(ld. 4 h. 103). la me-moushal-kan periwayatan hadits ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'ut' A,sor ini serta atso no.694 dan 695 diriwayatkan oleh Ath-ThabalJ, dalatn Jami'
Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an (ld. 14 h. 31, 33, dan zH) dengan sanad-nyao ia
berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan
kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia
lalu menyebutkan kctiga atsar ini.

Ketiga a/sar tersebut dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur fi At-
Tafsir bi Al Ma'rsrrl fld. 4, h. 103, 104, dan 106).lamvmauslruI-kan periwayatan ketiga
atst ni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

r65t 
es. Al Hijr (r5):12-94.

tt* Dalam Ad-htrr At Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw tertulis: apakatr mereka
telah melalcukan....
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mereka. Yang Allah tanyakan kepada mereka adalah,l65s 'Mengapa kamu

melakukan perbuatan ini dan i1ur2::1656

t6e7l Firman Allah Ta'ata, '$;:S & "";V 7i q e*'6 "Maka

sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang

diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang

musyrik."l557

Ibnu Abbas berkata, "Ayat, Tiqfy'6 'Maka sampaikanlatr

olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan

ftepadamu)', maknanya adalatr, tindak lanjuti apa yang diperintahkan

kepadamu."l658

[698] Firman Allah Ta'ala, ',T;r5i * *]! "oon berpalinglah dari

or an g-or an g y ang musyr i\r;tt 65e

Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah tersebut dihapus hukumnya

oleh firman-Nya yang tain,)#{r.* 3{;Siffi'urta bunuhlah

1655 Teks ini tidak tertera dalan Ad-Durr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur.
t6s6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qar'an

(ld. 14 h. 46) dengan sanad-ny4 ia berkata: Al Mutsanna menceritalcan kepadaku, ia

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia menyebutkan atss ni.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Ta/sir Al Qar'an Al Azhiz (ld. 4,h.469).
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tst

(ld. 4, h. 106). Ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan

Al Baihaqi dalamAl Ba'ts wa An-Nusyur dari jalur periwayatan Ali, dari Ibnu Abbas."

'ot' er.Al Hijr (r5):92-94
r6sE Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14 h. 46 dan 47) dengan sanadyang sama dengan atsar sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarr Al Itqan fi Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 22) dat Ad-
Dun Al Mantsurfi At-Tafsir biAl Ma'*ur (ild.4, h. 106).

As-suyuthi berkatg "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abu Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas."

Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir Qld.3, h. 145). lame-maushul-
kan periwayatan atso ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

to" 
er. Al Hijr (15): 9a.
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orang-orang muyihin itu di mana saja kamu jumpai mereka'." (Qs. At-

Taubah [9]: 5)160

ooo

Tafsir Surah An Nahl

[6eef Firman Allatr ra'ata, .Dqb{iii & .rj A &\*$frI$-
"Dia mentrunkan para malaikat dengan (rumbmta) wahyu dengan

perintah-Nya kepodo siapo yang Dia kehendaki di otara hamba-hamba-

Nyo."'*t

Dia berkata,"I-afazh eb\^ ^anya 
adalatr, dengan (membawa)

wah5ru."162

t7001 Firman Allatr To'ala, q'€it3'.i, q)HW';SiV
SJLE "Dan Dia telah menciptakan binatang termak untuk kamu;

padarya ada (bulu) yang menghangatkan don berbagai monfoat, dan

s eb a giannya kamu mak64. "1663

r@ Diriwayailkan oleh Al Baihaqi dalam Dala'il Att-Nubnvwah --tcrsama sebuah

hadits yang menjelaskan tafsir ayat ini- (ild. 2,h. 582) dengan samod-aya, ia berkata:

Abu Bakar bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-
Thara'ifi menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin

Shdih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsw ini.

'*'er.An-Nahl (16): 5.
t*'Diriwayathan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(jld. 14 h. 53) deirgan sand-nyao ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atss ni.
Dinyatalcan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'an (tld. 2,h. 23\ dan Ad-

Durr Al Mqttsu fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur 6ld. 4, h. ll0). Ia berkatq "Atsq ini
diriway*lcan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir, dari Ibmu Abbas."

't'e".An-Nahl (16):5.

B
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Dia berkat4 "Lafah l-;.2 tl4- 'Padanya ada (bulu) yang

menghangatkan', malcnanya adalah, padanya ada (sesuatu yang bisa

dij adikan) pakaian. " I 5e

t70U Firman Altatr Ta'ala, '?a-(t'.6 *iicq;Jf$1J,j{9,
A;S"Dan hak bagi Allah (meneranglwn) jalan yang lurus, dan di
antara jalan-jalan ada yang benglak Dan jikalau Dia menghendaki,

tentulah Dia memimpin kamu semuanya (k"podo jalan yang

benar)."1665

Dia berkata, "Lafazh ,t,6
menjelaskan jalan yang 1urus."1666

rffi Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an
(ld. 14 h. 55) dengan sanad-ny4 ia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud
menceritakan kepada kami. Al Mutsanna berkata: Abdullah bin Shalih mengabarkan
kepada kami. Ali bin Daud berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan atso uni.

Atsor ni dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Boi (lld. 8, h. 237).
Ia berkata" "Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur periwayatan Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas." Ia lalu menyebu&an arsar ini.

Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Al hqdn fi 'Uum Al Qar'an Qld.2, h. 23) dan
Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsr (ild. 4, h. ll0). Dalam Ad-Duft Al
Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur ada penambahan: irlr "Dan berbagai manfaaf'.
Maknanya adalah, scsuatu yang bisa dijadikan manfaa! baik makanan mauprm
minuman." Atsar int dihubungkan periwayatannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mun&ir, dan
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'*' er.An-Nahl (16):9.
rffi Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qrr'*

(ld. 14 h. 58) dengan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsq rni.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalamAl Jami' Ash-Shahih, pembahasan tafsir (ld. 7, h.
280).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalmt Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhqi (ild. 8, h.
236) berkata "A0l-Thabari menilai sutad qtso ini bersambung dari jalur periwayatan
Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhiz (ld. 4,h.479) dengan
lafazh: malaranya menjelaskan. Yalail menjelaskan petunjuk dan kesesatan.

maknanya adalah,
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[702] Firman Allah To'ala, i!r,t?j *Dan di antara jalan-jalan ada

yang bengkok "16T

Dia berkata, "Maksudnya adalah hawa nafsu yang beraneka

ragam.'l6E

[703f Firman Altah Ta'ata, '^t;+g3,f4Kfu jr:1fi<-edilts51 ;
3 it Hi *Dialah, Yang telah memrunkan air hujan dori langit untuk

kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyubwkan)

tumbuh-tumbuhan, yang Wda (tempat tumbuhnya) komu

me n gge mb al akan te rnobmt."r 6e

Dia berkata, "l-afazh €.>'-j, adatab kamu

menggembalakan (ternahu)."r6rc

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtn Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 4, h. ll2) seraya menyambungrya dengan a/sar sesudahnya. Ia berlcata, "Atsar ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

'*' e..An-Nahl (16):9.
16 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

Cld. 4, h. ll2) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali bin Daud meirceritalcan kepadalsu, ia
berkata: AMullalt menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menjelaskan also ini.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsar fi At-Tofsir bi Al Ma'tsur
(ld. 14 h. ll2) dan menyambungkannya dengan alsa sebelumny4 setla Al ltqan fi
Uum Al Qor'* Old. 2, h. 23).

'*' er.An-Naht (16): to.
t670 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Ba:yan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14 h. 59) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arsar ini.

Dinyatalon oleh As-Suynthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'an Cld.2,h. 23) dan Ad-
Durr Al Moilsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 4, h. I l2). Pada akhir pemyataannya ia

menambahkan: ...padanya kamu menggembalakan binatang ternalsnu. la me-maushul-

kan periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

i
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p04f Firman Allah Ta'ala, 4;V 6if'11 j!"Dan kamu melihot

b aht e r a b erl ryar p a danya."t 6? |

Dia berkata,"Lafazh bg maknanya adalah kapal-kapal yang

berlayar."l6?2

[705f Firman Auah ra,ala, { {ttz#Y36rH-U/)4'$6iiAJ
64<# {i- *naa* diragukan tagi bahwa sesungguhnya Allah

mengetahui aW yang mereka rahasiakan dan aW yang mereka

lahirkan."t673

Dia berkata,"Lafazh{-f I maknanya adalatr, tentu saja."l6?a

[706f Firman Auah ra,ala, 6$tilibtl$6":fdrdlrsg l||-riv
uDan aprubila dikatakan kepada mereka, 'Apokoh lnng telah dinrunkan

Tuhanmu?' Mereka menjawab,'Dongeng-dongengan orang-orang

dahulu'."r67s

Dia berkata, "I-afa^ <rf$l'*bti maknanya adalah, cerita-

cerita orang-orang datrulu.'1676

tt" 
er.An-Natrl (16): 14.

162 Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalun Al Itqanfi Ulun Al Atfm (ld. 2, h. 23) dan

Ad-Drr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. I l3). Ia be*ata, "Atso ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

'u' er. An-Nahl (16): 23.
r67a Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al

Ma\sur (ild. 4, h. I 14) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir $1d.4, h. 158). Mereka
berdua berkata, "Atstr ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim, periwayatan Ali, dari Ibnu Abbas." Lihatatsorno.Tll yang akan datang.

'u" er. An-Natrl (le 2a.
1676 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qar'an

fild. 14 h. 65) dengan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsu mi.
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[707f Firman Arlah ra'ala, t$i 4;U]'63;ij 4,i- -i$!rii*
';i. aj{:, B "Kemudian Atlah menghitnkan mereka di Hari

Kiamat, dan berfirman, 'Di manakah sehttu-sekutu'Ku itu (yang karena

membelanya) kamu selalu memusuhi mereka (nabi'nabi dan orang'orang

mubnin)'2nt6?7

Dia berkata, "Lafazh 6j{i maknanya adalah, kamu

menentang fLo.,l67s

t70sl Firman Allah Ta'ala, ;r;if A iill Sl"Atau Allah mengadzab

mereka di wakhr mereka dalam perjalanan."l6Te

Dia berkata, "Firman-Nya ;r;!rt.i makranya adalah, saat

mereka berselisih."l6m

tt' 
er.An-Nahl (t6):27

r6m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Balnn'AnTa'vil Ayi Al Qar'on
fild. 14 h. 58) dengan sanad-nya, ia berkata Al Mubanna menceritakan kepadalsu, ia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritalcan kepadaku, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menceritakan atss luori.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalan Al ltqanfi Uum Al Qw'an (ild. 2, h. 23) daa Ad'
Dun At Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'twr (ild. 4, h. ll7). Ia berkata, "Atsor ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas-"

Dinyatakan oleh Asy-syaukani dalam Fath Al Sadb Old.3, h. 158). lame-maushul'
kan periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ali, dari Ibnu

Abbas.
Dinyatakan oleh Asy-syaukani dalarn Fath At Qadir (ild. 3, h. 158). Ia me'moushul-

kan periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari Ibnu

Abbas.tu" e.. An-Nahl (16): 46.
t*o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqyan 'An Ta'vil Ayi Al Qar'an

(ld. 14, h. 77) deirgan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud

menceritakan kepadaku, mereka berdua berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia

lalu menyebutkan atsar tni.
Al Bukhari menuturkan atsq tni dalan Al Jami' Ash-Shahih, pembahasan tafsir (ld.

7,h.279).Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Boi bi Syuh Slrahih Al Bukhoi (11d.

8, h. 236) berkata, "Ath-Thabari menilai sanad atss ini bersambung dari jalur Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

L
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[709f Firman Altatr Ta'ata, & fiLt'W_ x] u|ifr riV(, 6LW- iJ
6ihi fi fi ta;{- l,ffiY c,nAl "oo, apakah mereka tidak

memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang

bayangannya berbolak-balik lce kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud

lrepada Allah, sedang merela berendah f,i7pnr68t

Dia berkata, "Firman-Ny, 

^7b't{imaknanya 
adalah, yang

bayangannya miring. " 
I 682

[710f Firman Allarr Ta,ala, 

"t-rrr;fi';rw'siii 
$j"oon Auah

memrynyai sifat yang i,Iaha Tinggi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi

Maha Btjaksona."r683

Dia berkata, *Tidak ada satu pun yang menyerupai-Nyo.'"*

Dinyat kan oldr As-Suyntri dalam Ad-Dwr Al ty{arrtsar fr At-Tafsir bi Al Ma'tsw
01d.4, h. ll9).bmcnauslruI-kan pcriwayatan atss ni kcpada lbnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.

torqs. An-Nahl (lO: a8
tt" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Balun 'An Ta'wil Ayi At Qu'an

(ld. 14 h. 78 dan 79) dengan sanad-ny4 ia berlcata: Al Mutsanna menccritakan
kepadaku, ia berkata: Abu Shalih mengabarkan kepadaku, ia berkata: Muawiyah
mengabarkan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Kalimat ,NY {irii
maksudnya adalah, yang bayangannya miring."

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalarn Al ltqanfi Wum Al Qur'an (t1d.2,h.23).
tut' 

er. An-Nahl (16): 60.
r@ Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam At Asma' wa Ash-Shifat (h. 355) dengan

sanad-ny4 ia berlcata: Imam Abu Utsman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu
Thahir bin Iftuzaimah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Hamdun
bin Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hanrn Isma'il bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dad Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dm Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(h. 121). la me-maushal-kan periwayatan atsqr ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,
dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
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[711f Firman Allah ra'ala, $]fr iiL Sttt'{ "S (A { "riadatah

diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sestmgguhnya mereka

se gera dimasulrkan (lce dalamnya) .'r 68s

Dia berkata,"{h ) maknanya yaitu, tentu saja."l6ffi

[712f Firman Alah ra'ala, 6iiH"^rit\tr,/#i$,y-6 9f ur
(G *Dan dari buah kurma dan anggw, kamu btnt minuman yang

memabukkan dan rezeki yang boik."r6t7

Dia Qbnu Abbas) berkata, "Jadi, Allah haramkan minuman yang

memabukkan setelah itu, yaloi dalam suratr Al Baqarah, setelatr Dia

menurunkan perihal khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, dan

mengundi nasib dengan anak Pmfr, yang semuanya mengiringi

keharaman khamer, karena khamer termasuk minuman yang

memabukkan."

Dia melanjutkan, "Iafa^ WCii 'Dan rezeki yangbaik',yaittt

rezeki yang halal, seperti cuka, minuman anggur, dan yang serupa dengan

itu. Allah mengakui hal itu dan menjadikannya halal bagi kaum

muslim."l688

'*' er. An-Nahl (16): 62.
166 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 14 h. 86) dengan sanad-nyq ia berkata: Al Mutsanna menceritalcan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar tni. Pembahasan yang

sama telah berlalu pada tafsir ayat23 dalam surah yang sama
r6t? 

es. An-Natrl (16):67

'utt Di'iwayatkatt oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

[ld. 14 h. 92) dengan sar,:lold-ny4 ia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud

menceritakan kepadaku, mereka berdua berkata: Abdullatr bin Shalih telah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam lslSanan Al Kubra, pembahasan tentang

minuman (ild. 8, h. 297), dengan satud-nyao ia berkata: Abu Zalcariya bin Abu Ishaq

mengabarkan kepada lcami, ia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus
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[7r3f Firman A[ah ra'ata, U {l'Jg)6.t5K6U;{J JA5i5
ao'it2 irj f4gt *Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dti jenis

lramu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri lamu itu, anak-anak

dan cucu-cr*.t;1689

Dia berkata, "Firman-Nya ao'i)l1maknanya adalah kerabat."l6s

[714] Firman Allah ra'a.ta, ir't\ 6t qq6 qi;J$ )fi\iE';il,l'y
<-,i{'i H\l '&s.W fig ';exi',; fir
"Sesungguhnya Allah menytruh (lcomu) berlaku adil dan berbuat

lrebajilran, memberi kepada laum kerabat, dan Allah melarang dari

memberitahulon kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bp SJt{i!]
dari Ali bin Abu Thalhab dari Ibnu Abbas, saat menafsirkan firman Allah, i! o-.91J
(4. "Kamu buat mimtman yang memabuklcon,'ia berkatg 'Tadi, Allah haramkan

setelah itu minuman yang memabukkan mengiringi keharaman lfiamer, karena khamer
tergolong minuman yang memabukkan."

Ia melanjntkan, "Lafaztr g\;t 'Dan renki yang Dal,t,'malcsudnya adalah rezeki
yang halal berupa cuka, manisan, minuman anggur, dan hal yang serupa dengan itu.

Allah mengakuinya dan menjadikannya halal untuk kaum muslim."
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mottsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsw

(ld. 4, h. 123). Ia berkata, *AtsN inii diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu
Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas. Namun sebagian lafazhnya mengalami
perbedaan."

r68eqs. An-Nahl (16): 72
t6s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

(ld. 14, h. 96 dan 97) dengan sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna menceritakan

kepadaku , ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar rni.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 4, h. 506). Ia me-

mauslwl-l<an periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bwi bi Syarh Shahih Al
Bul;hari (ld. 8, h. 238). la me-maushul-kan periwayata\ ats@ ini kepada Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarn Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (J1d.2,h.23) daaAd-

Durr Al Mantsw I At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 124). Ia berkata, *Atso in.i

diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan' Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelaiaran."r6er

Dia berkata, "Firman-Nya )JlS\, iY-6i 3l' s"t*gguhnya Allah

menyuruh (kamu) berlaku adil', maksudnya adalah kesaksian bahwa

tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah."r6e2

[7ffl Firman Allah Ta'ala, ,*iJS"Dan berbuat kcbajilcan."

Dia berkata, "Maksudnya adalah menunaikan hal-hal yang

difardhukan."l6e3

r6er 
es. An-Natrl (16):90

'onAtt* ini serta atsqr no.7l5 dan 716 diriwayatkan oleh Ath-Thabui dalarn Jani'
Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an secara terpisah-pisatr (ld. 14, h. 109-ll2) dengan

sanad-nya, ia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku, mereka

berdua berkata: Abdullah bin Shalih menccritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia ldu menyebutkan ketiga arsar ini."
Ketiga atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam satu tempat padla Ad'Du'a

(ld. 3, h. 1522), dengan sanad-ny4 ia berkata: Bakar bin Satral Ad-Dimyathi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami,

ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan ketiga arsar ini.
Ketiga atsq ini dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur fi At-T$sir

bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 12S). Ia berkatq "Ketiga atsor lni diriwayatkan oleh Ibnu Jarir,

Ibnu AI Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas."

Dva atso teralchir dinyatakan oleh As-suyuthi dala6 Al ltqanfi Uum Al Qtr'an.la
me-maushul-kan periwayatan kedua atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu

Abbas.
Al Baihaqi meriwayatkan otsdr to 714 dalarn Al Asma va Ash'Shifat (h. 134) dengan

sanad-ny4 ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia

berkata Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdu Ath-Thara'ifi mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsartersebut.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 4' h. 514). Ia me-

maushul-Y'atperiwayatannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'6t' Atsar ini serta atsor no.715 dan 715 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami'

Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an, yang dijelaskan secara terpisah-pisah (ld. 14, h.

109-112) de,ngan sotd-nya, ia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritalcan

kepadaku, mereka bcrdua berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepadaku, ia

TAFSIRIBNUABBAS



pf6f Firman Allatr Ta'ola, jrfil ,s, €qj "Memberi kcpada kawn

kcrabat."

Dia berkata, "Maksudnya adalah sanak keluarga."l6ea

berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan ketiga arsr ini.

Ketiga atso rni diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam satu tempat pada Ad-Du'a
(ld. 3, h. 1522) dengan sanad-nya, ia berkata: Bdrar bin Sahal Ad-Dimyathi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami,
ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kAigaatsor ini.

Ketiga atsar ini dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsurfi At-Tafsir
bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 128). Ia berkata, "Ketiga atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas."

Dua atst terakhir dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqan fi Uum Al Qar'an.la
m*mauslrul-kan periwayatan kedua arsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu
Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkan atsar ao 714 dalan Al Asma wa Ash-Shifat 6. 134) dengan

sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Ath-Thara'ifi mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari
Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan 4rr4r tersebut.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 4, h. 514). Ia me-
mauslrul-V,an periwayatannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"u Att* ini serta atsn \0.715 dan 716 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'
Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an, yang dijelaskan secara terpisah-pisah $ld. 14, h.

109-112), dengan sanad-ny4 ia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan
kepadaku, mereka berdua berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan ketiga atsar ini.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam satu tempat pada Ad-Du'a fild. 3, h. 1522),

dengan sanad-nya, ia berkata: Bakar bin Sahal Ad-Dimyathi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin
Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan ketiga arsr ini.

Ketiga atsu ini dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir
bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 128). Ia berkata, "Ketiga atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas."

Dlura atss terakhir dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an. la
me-maushul-lran periwayatan kdua atsu ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.
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[717] Firman Allah Ta'ala, ;frilrF fit*Dan Allah nelarang dari

perbuatan keji."

Dia berkata, "Maksudnya adalah berbuat zina."l6e5

[718f Firman Allah Ta'ala, h$it"Dan kemungkman)'

Dia berkata, "Maksudnya adalah perbuatan syirik."l6e5

[719] Firman Allah Ta'ala, AS " Dan permwuhan."

Dia berkata, "Maksudnya adalatr takabbur dan bertindak

z}ralim."t697

[720] Firman Allah ra'ata, <rj!:i Hl1 '&3- "Dia memberi

pe n gaj ar an ke p a damu a gar kamu dap at m e n gamb i I pe I ai ar an."

Dia berkata, 'Maksudnya adalah, Dia berwasiat kepadamu

supaya kamu dapat mengambil pelajaran."l6e8

[721] Firman

e'^A
kamu

:lt

fi

atl ra'ota, ,{:} +X. Lqi gi $:f $SilS
-4 . "'ryt u cDl

janganlah

All
,.4
4, <,K 6--&1; {tr;K:|6riii=64 "oon

seperti seorang Wremputn yang menguraikan

sudah dipintal dengan hrat, meniadi cerai-beraibenangnya yang

Al Baihaqi meriwaya&an atstr no 714 dalarn Al Asma va Ash-Shlfut $. 134) dengan

sonad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdu Ath-Thara'ifi mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebufr<an atsar tersebut.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Talsir Al Qtr'an Al Azhim (ld. 4, h' 514). Ia me-

mauslrul-kan periwayatannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'6tt A'rar ini serta atso no.718,719, dan720, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam

Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an dengan soud ymg sarta seperti pada tiga

a/sar sebelumnya.

'o lbid
tffi lbid
,*r lbid

t
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lrembali, lramu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu
diantmamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak
jwtlahnya dar i golongan yang lain. " I 6ee

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Firman-Ny, bSJ'ClA <rK 6
'Disebabkan adarrya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya

dari golongan yang lain', maksud lafazh {iJ adabn lebih banyak.,'r7@

17221 Ftuman Altah Ta'ala, bi ';-lit;t ,a; e ( y2 # ;
6$$uv,e31,iA;{x};i|'^:1y,,*fr,;fi ,:Ba,angsiapo

yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maulntn lreremtrntan dalam

lreadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya

lrehidupan yang baik dan sesungguhnyo akan Kami beri balasan trcpada

merelra dengan palala yang lebih baik dari apa yang telah mereka

kerjakan.'r7ol

Dia berkata, "Firman Allah 
t',8- fiq$ 'sesungguhnya akan

Ifumi berikan kepadanya lcehidupan', maksudnya adalah

kebahagiaan."lTo2

'* et.An-Nahl (L6):92.
"* Att* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al

Qur'm (ild. 14 h. ll2) dengan sanad-ny4 ia berkata: Al Mutsanna dan Ali bin Daud
menceritakan kepadaku, mereka berdua berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan
kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia
lalu menyebutkan atss ini.

Dinyatakan oleh As-Suy*hi dalarn Al ltqanfi Uum Al Qr'an (J[d.2,h.23).

''o' er. An-Nahl (16):91
r7@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al eur'an

(ld. 14 h. I t5) dengan sanad-nya seperti yang tertera pada atso sebelumnya.
Dinyatakan oleh Ibnu Karsir ddam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 4, h. 521). Ia me-

maushul-kanperiwayatan atsar tni kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyafakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tstr

(ld. 4, h. 130). la me-mqtshztkan periwayatan atsor ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[723f Firman Allah Ta' ala,,:reii ;-Ct ii J L"**L-.v :Z fi '+
4t1i )$'Ai<;+:;b#SL,r<,\'6t J #' *i1.o#t
)-Eo *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal

hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidok berdosa), akan tetapi

orang yang melapangkan dadanya untuk lcekafiran, maka kcmurkaan

Allah menimparrya dan baginya adzab yang besar." (Qs. An-Nahl [16]:

106)

Dia berkata, *Allah SWT mengabarkan bahwa barangsiapa kafir

ftepada Allah)1703 sesudah ia beriman, maka ia akan memperoleh murka

dari Alah dan mendapatkan siksa yang besar. Adapun orang yang dipaksa

kafir, lalu lidahnya mengucapkan kata-kata kafirlT@ dan ucapan lidahnya

bertentangan dengan hatinya yang masih beriman, yang dilakukannya

agar selamat dari ancaman musuh, maka tidak menyebabkannya berdosa,

karena Allah SWT hanya menghukum hamba-hamba-Nya dengan apa

yang dinyatakan oleh hati mereka."l7os

ooo

'7@ Lafa^ tambatran: kepada Allatr, tertera dalan Ad-Dun Al Mantsw fi At-TSsir
bi Al Ma'tsur.

t'* Dalarn As-Sunan Al Kubra. Sedangkan yang tertera dalam Ad-Durr Al Mantsur fi
At-Tafsir bi Al Ma'tsw, berbunyi: lalu ia mengucapkan ini dengan lidahnya.

1705 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 14 h. 122) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Saran Al Kubra (ild. 8, h. 209) dengan

sanad-nya. ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih

mengabarkan kepada karni dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan also ini.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 4, h. 132). Ia bcrkata, "Atsqr ini diriwayatkan olch Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu

Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dalarrAs-Sunan, dari Ali, dari Ibnu Abbas."

It__
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Tafsir Surah Al Israa'

[724] Firman Allah ra'ata, ,rifi yi3rii # 4 &#W; Ji6;;nj
@f&"t3i osj "O* telah ltumi tetapknr terhadap bani Israil

dalam kitab itu, '&nmggulnln kCInu akan membuat kerusakan di rruka

bumi ini &n kali don pasti kmru akan merynmbongkan diri dengot

lre s omb ongan yang be sw'. "176

Dia Qbnu Abbas) berkatq *Firman-Nya $#L-O; Jyt*il;
'Dan telah Kami tetapkan terhadap bani Israil', maknanya adaldU rclatt

Kami beritatrukan kepada bani Isra'i1."1707

[T25f FirmanArrahra'ata,Ji-66+-H;rX.r-{:}:;;"crt'g
$116e55(3iqiifJ+V-6*ta ';U 

"Maka apabita tums
saat hukuman bagi (kcjaluton) pertamo dari kcdua (kciahatan) itq Kn ri

datongkan kepadanu hmrba-hanrba Kami yang mempnlni kcfudot
yang besar, lalu mereka merqjobla di kampng-kanpng, don itulah

kc tetapan yang pasti terlaksou-"rmt

Dia berkata "Firman-Nya lil;t maknanya adalah, lalu merelra

berjalan (untuk menebar kejalratan)."17o

t'* 
Qr. Al Israa' (ll: ao.

rm Diriwaydtan oleh Ath-Thabui &lret Jami' Al Baw, 'An Ta'wil Ayi Al Qu-ot
(td. 15, H. 16) dengan soudaya, ia berlcda: Ali bin Daud menoeritakan k@aku, h
berkata: Abu Shalih menceritakm kcpada lcami, ia bc*ata: Muawiyah menceritakm
kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. tra lalu menyebutkan arro ini.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalfr Ad-Dwr Al Man*w fi At-Tofsb bt Al Ma'tst
(ld. 4, h. 163). la m*nouslllzl-kat pcrirvayatan atss iri kepada Ibnu Jarir, Ibmu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas.

Din),atakan oleh As-Suyuthi &lnAl ltqanfi Uun Al Qu'ut[ld.2, h. 23) dengm
lafaztr: malaranya telah kmi beritahukm.

t'o' 
Qr.AI Israa' (17): 5.

"' Diriwayatkan oleh Afr-Thabari dalam Jani' Al Bayn 'An Ta*il Ayi Al Qw'ot
6ld. I 5, h. 22) dengan soud sqerti @a, otsu sebelumnya.
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[726]FirmanAllahra'ata,'u#i.fi;6;riif i'at"-kji:ll:*
W "Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkon rahmat(Nya)

lrcpadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), nisccya

Kami lrembali (mengadzabmu) dan l{ami jadikan Nerakn Jahanam

penj ara ba gi orang-orong yang tidak ber im rr.z;r7 t0

Dia berkata, "I,rtfazcr. Wmaknanya adalah penjara."I 7I I

17271 Firman Allatr Ta'ala, i=;i 2{i:5 ,:i, KS "Dan segala sesuatu

telah Kami terangkan dengan jelas."r7r2

Dia berkata, "Lafazh'"ii5rtelatr kami jelaskan maknanya." I ? I 3

Dinyatakan oleh Al Bulttari dalamAl Jami'hh-Shahih, pembatrasan tafsir (ild. 7, h.
288) dengan lafaz,h: Malcranya adalah, mereka sengaja berbuat kerusakan.

Ibnu Hajar Al Asqalani dn/,arn Fath Al Bari bi Syoh Shahih Al Buh:hryi fild. 8, h.

246) berkata: Atsor ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas, ia berkatq "Lafazh *4i & lfS maknanya adalah, "Lalu mereka
berjalan (untuk menebarkan kejahatan) di kampung-kampung."

Dinyatakan oleh As-Suynthi dalan Al ltqanfi Ulun Al Qar'an (ld. 2, h. 23) dan Ad-
Dm Al Mantstr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. 4, h. 155). la me-mauslrul-l<an

periwayatan atsor tni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

t"o 
Qr.Al Israa' (17): 8.

rTrt Dinyat"kan oleh Al Butfiari dalan Al Jami' Astrshahih, perrbahasan tafsir (ld.
7,h.283) dengan lafazh: yalcni tempattatranan dan kurungm.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath AI Boi bi Syoh Sholrih Al Bul:hari (ild. 8, h.

2a\ b*kata "Adapun urgkapan, 'Yal<rri tempat tahanan', bersumber dari tafsir Ibnu
Abbas. Ibnu Al Mundzir menyatakan bersambungnya sanad atso ini dari jalur
periwayatan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh Ibnu Hajar di tempat lain, kitab yang sama $ld. 8, h. 245). la
berkata" "I.rrfaz/n \Ul malaranya peirjara." Atso nidiriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim
dari jalur periway&n Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalanAl ltqanfi Ulum Al Qar'an (ld. 2, h. 24) danAd-
D.ft Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 165). Ia menghubungkan
periwayatan a*u ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

"" Qr.Al Israa' (17):12.

'713 A,"or ini dinyatakan oleh As-suyrthidalan.Al ltqanfi UlumAl @'m (ild. 2, h.

24) dan Ad-Dm Al Mantnrfi At-Tofsir bi Al Ma'*w (ild.4, h. 165).lamemauslul-
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[T2sf FirmanAtlahra'ata,W'{ltffi$rt65$i$61{Sfty
{EX$}'i 3irt *D*, jiko Komi hendak membitusakan suatu negeri,

maka Kami perintahkan keWda orang-orang yory hidup mewah di

negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melafukon kcdwhakaan

dalam negeri itu, maka fldah sepntasnya berlaht terhadagrya

perkataon (kctentun l(omi), kcmudim Komi lrorrcukfr, negeri itu

selarrcttr-hancurny4ntTtl

Dia berkata, 'Maknanya adalah, Kami jajatr negeri itu dengan

orang-orang jahat, lalu mereka durhaka di dalamnya, drn ketikalTls

mereka melakukan kedurhakaan, kami binasakan merekelTl6 dengan

adzab. Makna ini sama dengan yang terkandung dalam firman-Nya,
"r+F'F r# $ Af;l; $Kj' Don demikiantah Kami adakan

pada tiaytiap negeri penjahat-penjalwt yong terbeso'." (Qs. Al
An'aam 16!:123)t7r7

kan periwayatan otsq inik€pada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dm Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

r7r' 
Qs. Al Israa' (17): 16.

r?rt Dalu fdtir Al qr'or Al Azhimtslsa;jadl kctih mcr& mclakukan....
t7r5 D,elam f6v Al Qtr'u Al Azhimtalaa; Aku binas*m Ecrc&a

"t'Di'iwaydkan ole,h Al Baihaqi dalam lI Asns'wa Asbfltifu G. 198) dcngan

son&ny4 ia bedrda: Ib,nu Abu Ishaq Al Muzaf&i mcngab(h kepada kami, ia
berlcata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mcngabarkan k€pada karnl ia berlrda: Utsman bin
Sa'id menceritakan kepada kami, ia bed(&: Abdullah bin Shstih mcoceritakan kepada

lrami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu mAnab dri Ibmu Abbas. Ia lalu
menyebutkan atsar,'mi.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalmAl I'tiqodAla Madzlub As-fulof As-Swnahwa
Al Jqna'ah (h. 7l) dengn soud )rang ssma

Din),atakan oleh Ibnu Katsir ddam Tafsir Al Qtr'ot Al Az.him 0ld. 5, h. 58). Ia me-

mouslul-kan periwayatan dsc ini kepada Ali bin Abu ThalhalU dari Ibnu Abbas.
Dinyatalen olch Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fah Al tui bi $toh Slahih Al

But:hsi (ld. 8, h.247) dengan latazh: $jJ, {if y-g matnanya adalab Karni telalt
jajah negeri itu dengan orang{rang jahi. Ia memallrsln l-kaa periwayatan atso rni
kepada Ibnu Jarir Ath-Thbari, dad Ali bin Abu Ttalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalnAl Itqmfi Uun Al Qu'ar, (ild- 2,h.124) dengan

lafazh: ${$-ffI matnanya adalah, I{ami jajah negeri itr dengan orang-orang ja}rat.

Lafazh lrltjiJt maknanya adalah, maka Kami binasakan negeri ihr.
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l72el Firman Allah ro'ata, $i Ctli; 'iii A; OI i'i
"Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar lcamu

tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).'t7tB

Dia berkata ,"Lafazh (jii-nallnanya adalah tercela."I7le

[T30f FirmanAllahra'ata,'rL7:1i-$:\;t!f$t1ai;S145iii"oon
Tuhanmu telah memerintahkan supcya kamu jangan menyembah selain

Dia dan hendaHah leamu berbuat baik pada ibu bapalonu dengan sebaik-

baiknya.ur7zo

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh #i naman1a adalah, telah

memerintahkan."lT2l

t"'qs. Al lsraa' (17):22.
r?re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(jld. 15, h. 45) dengan sanad-nyq dia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kauri, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan aLrar ini.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam h'rtab Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 4, h. 170). Ia berkatq "Atsat lni diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

t72o 
Qs. At Israa' (17): 23.

tzt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an
(ld. 15, h. 46) dengan soud-nya seperti yang tertera padia atso sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dadlanAl I'tiqad Ala Madzhab As-Salaf Ahlus-Sunnah

wal Jama'ah (h. 68) dengan sanad-nyao ia berkata: Abu Zalsariya bin Abu Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdu
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Muawiyah
bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar nL

Diriwayatkan oleh Al Bukhad dalam Al Ja'mi' Ash-Shahih, pembatrasan tafsir (ld.
7,h.282)dengan lafaztr: 6t3 afiyang maknany4 dan Tuhanmu telah memerintahkan.

Ibnu Hajar Al Asqalani ddarr Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Butihari (ld. 8, h.

241) berkat4 "Sanad atss rni dinyatakan bersambung oleh Ath-Thabari dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalatn Al ltqan fi Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 24) dan Ad-

Dun Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ld. 4, h. l7l). Ia berkata, "Atsar ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dur Ibnu Al Mundzir dari Ali dari, Ibnu Abbas.

'{.frJ

L
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[731f Firman Allah Ta'ala, 3; ir3 #S(n tli e\4 ;if,
W aVrgA;i"Dan rendahkanlah dirimu terhadop mereka berdua

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanht, kasihilah

merelra lreduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikht waWu

kecil'."r1D

Dia berkata, "Kemudian setelah ayat ini turun, Allah menurunkan

ayat, ji| $rjrU 5;';-*+. Ft-lir;3-6$(6-1(' bi\ <r(Y
'Tiadalah serytufirya bagi Nabi dan orang'orang yang beriman

memintalran amryn (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun

orang-orang muryrik itu adalah kaum kerabat(nya)'." (Qs. At-Taubah

[9]: 113)1723

[732f Firman Allah ra'ota, ',;1$'*Ir$K "f.L$ A.qi6'Ki
g;L QS\:oU "Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam

hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia

Maha Pengamptn bagi orang-orang yang bertobat."r12a

Dia berkata, "Firman-Nya $;L 4S* LU 'Maka

sestmgguhnya Dia lvlaha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat"

maksudnya adalatr bagi orang-orang yang taat dan berbuat kebajikan.'I72s

t* 
Qr.Al Israa' (1T:2a.

"' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 15, h. 50) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdutlah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atss rni.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 4, h. l7l). Ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim

dari Ali, dari Ibnu Abbas."
u24 

Qs. Al Israa' (17):25.
trs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

$ld. 15, h. 5l) dengan sanad-nyaseperti yangterterapadaatsw sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsur fi At-Tafiir bi Al Ma\sw

01d.4,h. 172).lame-moushal-kanperiwayatdnatsarinikepadalbnuJarirdanlbnuAbu
Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[733] Firman Allatr Ta'ala, & 6y'n$ X:i S41j "Dan iansanlah

lramu jaditran tanganmu terbelenggu pada lehermu31726

Dia berkata, "Maksudnya adalah sifat kikir."l727

[734f Firman Allah Ta' ala, *y,*futr'Gfi'1; " Dan i anganlah lmmu

membunuh anak-anabnu karena takut kemiskinor3;l728

Dia berkata, "Maksudnya yaitu (susah) dan fakir."l12e

[735] Firman Allah ra'ata, l{'r(firi$ti $i'"rfib.*,6( AU, ,1fr{;
{iAfiirGt$l"Danianganlah kamu mingituti aW yang kamu tidak

memwnyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnyo pendengaran,

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta

pertanggangi mt ab annya. "r73o

Ibnu Abbas berkata, "Firman-Nya ,-X1{; maknanya yaitu,

janganlah kamu mengatakan."I?3 
I

t" 
Qr. Al Israa' (17):29.

f'7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an
(ld. 15, h. 56) dengan sanad'nyasepedi yang dijelaskan padaatsarno'731'

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw

6ld. 4, h. 178). Ia me-rr attshul-katperiwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas.
t"t Qr.Al Israa' (17): 31.
rTre Diriwayatk q oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 15, h. 75) dengan sanad-nya,ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali,

dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arsar ini.
Penambahan dalam dua tanda kurung ada dalam Ad'Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi

Al Ma'tsur (ild. 4, h. 178). As-Suyuthi menISBATkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu

Jair,Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas.
r73o 

Qs. Al Israa' (17): 36.
rBt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. I 5, h. 62) dengan sanad'nya seperti yang tertera Pada qtse sebelumnya'

Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qufut Al Azhim (ild. 5, h.72).lame'
mauslwl-la tperiwaydan atso tni kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibbnu Abbas.

L__
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[736f Firman Allah ra'ata,'6;A Cfi 'e O fi;f t$il'i;*{;
"Dan janganlah kamu nengafukmt tulro, yng lain disomping Allah,

yang meryEbabkan kamu dilenpkot ke dalm, turaka dalam kcadao,

tercela lagi dijauhkon (doi ralna AAaU."

Ibnu Abbas berkata, 'I'arfrr/rt S;A(jV 'mWn kcadam tercela

lagi dijauhkan (dari ralana Allolr))', maksudnya adalah ditolak dari

rahmat 611u5.ntz3z

[237f Firman Alah ra'ata, tlrt€L'o];5 GJ (t;t*L-(? $tr66i
"Dan mereko berkata, 'Agnkah bila kCIni telah nenjadi tulang-belulory

dan benda-bendo yang lwtlr, apa beno-benukah komi akn

dib an gkitkan kemb ati sebagai nut*l* y,ug bou? aB

Ibnu Abbas be*ata, aafirfr (6ji mafcnanya adalah debu."rB

[73sf Firman Allah Ta'ala, fr;J $litt:.i:i "Lalu mereko akot

menggeleng-gelengkan kcpla nerelca bpadanu -tns

Dtrr Al Mutsu fi Ar-Tdsir ln Al k'w 01d. 4 h- l&Z). Ia me,nisbdan atso ini
kepada Ibnu Jarir dan Ib,tru AbuIIalim, dri lbnu Atrbas.

rR2 Diriwayatkan oleh AtLThSd llfu Jori' AI tutm 'An Ta'wil Ayi Al @'@,
(ld. 15, haman 6q delligan sarzrd*yr-scpcrd yug dijclaskm fii aso no.734

Dinftakan oleh As-Suyufti ihraMDrn ll Ltu*ufi At-TaIsb bi Al Ma'tst
(ld. 4, h. 182). Iime.manslaih petra:m 6@ ni kqsda Ibnu Jrir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatitn, driAll dd lbnu Atfias-

Dinyatakan oleh Asy-Syarhi ihln tuh Al Q@ Grd- 3, h- 230).t'' 
Q".Al Israa' (17):49.

t" Diriwayatkan oleh AfuIhabri i&ilmJ@rri' ./il k w, 'An Ta'wil Ayi Al Qw'or
(ld. 15, h. 68) dengan sot&nya, iebc*atr: AI Mubmna menceritakan kepadakq ia
berkata: AMullah bin Shalih lnctrEi*e k@a kmi, ia be*ata: Muawiyah
menceritakan keaadaku dari Ali, dli lbm Abbas, Dia lalu mcnyebutkan dss ini.

Dinyatalon oleh As-Suyuthi ilo,lmn il ltq@tfi Uhon Al Qrr'an (ld. 2,h.24) dn A&
Dun Al Mantnofi At-Tafrb bi AI k'rna (ild- 5, h- lt7). ltwmouslrul-lon atrar ini
kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mudzir, dm lhu Abu l{dirq dri Ibnu Abbas.

''t Qr.Al Israa' (17): 51.
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Dia berkaa, "Firman-Nya iu4iJ maknanya adalah,

akan menggeleng-gelengks1. " 
l z16

mereka

[73ef rirman Allah ra'ato, 4 oyi]'i;; .esl/5*#r{i'+it-
{"!{f *Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya

sambil memuji-Nya dan komu rnengira, bahwa kamu tidak berdiam (di

dalam kubw) kecuali sebentar saja."r737

Dia berkata, "Firman-Nya .953, maknanya adalah, dengan

perintah-Nya."1738

[740f Firman Allah ra'ata, +i- Jyy^l:r{& *,?aifrr::i, iii;i i6,

n+ $yii3-i' iKi* 44-*Dia (ibtis) berkata, 'Terangkantah

lrcpadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas dirifu?

Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepodafu sampai Hari

rR6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an
fild. 15, h. 70) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepadalcu, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh Al BuHtari dalam ll Jami' Ash-Shahii, pembahasan tentang tafsir

0ld. 7, h.282).
Ibnu Hajar Al Asqalani da/iamrr Fath Al Boi (ld. 8, h. 240),berkat4 "Sanad atso ini

dinyatakan bersaurbung oleh Ath-Thabari dari jalur periwayatan Ali, dari Ibnu Abbas."
Dinyatalcan oleh Al Qasthalani dalatn lrsyad As-Sori (ld. 7, h. 199).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Al ltqan fi Uum Al Qur'an (tld. 2,h. 24\.
Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (11d. 3, h. 236). Ia berkata,

"Atss ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Abu Thalhatr,
dari Ibnu Abbas."

''' Qr.Al Israa' (17):52.
tat Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

(ld. 15, h. 70) dengan seperti yang tertera padia otso sebelumnya.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.5, h. 83).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalamAl ltqanfi Uun Al Qur'an (ild.2, h.24) dmAd-
Durr Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ld. 4, h. 188). la m*maushul-kaa atsar
kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas.
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Kiamat, niscaya benar-bettar akan aht sesatkan keturunonnya, kcctnli

sebagian kecil'."r7te

Dia berkaa, "Firman-Nya iK;J* maknanya adalah, niscaya

benar-benar akan aku kuasai (keturunannya, kecuali sebagian kecil)."1740

[74 I t F irman Al lah Ta' al a, :o;i, #,r$ .*P, & cXfi fiiJv
WSy;ir3,siiU-t673;,';iii:t3s::!Ji4'5rt1is6-tdi"oon
hasunglah siapa yang knmu sanggupi di antara mereka dengan

ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap merela pasukan berhtda dan

pasulranmu yang berjalort kaki dan berserikatlah dengan merela pada

harta dan anak-anak don beri janiilah mereka. Dan tidak ada yang

dijanjilran oleh syetan tepada mereka melainkan tiptan belaka."r7al

Dia berkata, "Firman-Ny, Ah& ffi6)f:5 'Dan

prdayakanlah siapa saja di antara rnereka yang kamu (iblis) sanggupi

dengan sucramti. Suara iblis adalah setiap penyeru yang menyerukan

manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah."t7a2

tBts. Al Israa' (17): 52.
t7* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(jtd. 15, h. 80) dengan sanad-tytsepefiiyang dijelaskan padaatso no. 738'

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi lJlum Al Qar'an (ild. 2, h. 24\ dan Ad-

Drr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 192). la me-maushul-kan

periwayatan atsor ni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. 5, h. 90). Lafaztl

tambahan di dalam dua tanda kurung adalah riwayat Ibnu Katsir.
t74t 

Qs. Al Israa' (17):64.
t o, Atsq ini serta atstr no742,743,dan744, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam

Jami' Al Bryan 'An Ta',wit Ayi Al Qur'an secara terpisatt-pisatr (ld. 15, h. 81, 82, dan

83) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dali Ali, dari

Ibnu Abbas. Dia lalu menyebutl<an atsar-atsar ini.
Atsq no.7# dinyatakan pula oleh Ibnu Kaeir dalanTafsir Al Qar'an Al Azhim $ld.

5, h. 92) dengan lafaztr: yakni anak-anak yang mcreka bunuh karena kebodohan' lrsar

ini dihubungkan kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'
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17421 FirmanAllah Ta'ala, 46, 
"h *,2ftj "o* kerahlanlah

terhadap merelca pasukan berlatda dan pasukanmu yang berialan ftaki."

Dia berkata, '?asukan berkuda iblis adalah getiap pengendara

yang menaiki kendaraannya dalam menempuh kemaksiatan kepada

Allah. Sedangkan pasukan iblis yang berjalan kaki adalah setiap orang

yang berjalan kaki dalam menempuh kemaksiatan kepada 611u1r.rrl7a3

[243] Firman Allah ra'ala, )$liii J:;Ji4lgt"Dan berserikatlah

dengan mereka pada harta dan anak-anak."

Dia berkata, "Maksudnya adalatr setiap harta yang digunakan

untuk kemaksiatan kepada 4llah."t 
zl'

[744] Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah anak-anak mereka yang

mereka bunuh dan mereka jadikan alat untuk melakukan perbuatan yang

diharamkan."lTa5

Keempat atsq ini dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At'
Tafsir bi Al Ma rszr secara ututr (ld. 4,h.192).Ia berkatq "Atso ini diriwayatkan oleh

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

Padtatsa. no.472 ia membuang lafazh: sedangkan pasukan iblis yang berjalan kaki

adalah setiap orang yang berjalan kaki dalam menempuh kemaksiatan kepada Allah.

"o' Atsqr ini serta atso no.742,743, dan 744, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam

Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an, yang disebutkan secara terpisah-pisah (ild. 15,

h. 81, 82, dan 83) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia menyebutkan atsar-atsff ini.
Atso no. 7M dmyatah,aa pula oleh Ibnu Katsir dalan Tofsir Al Qur'an Al Azhin Qld.

5,h.92) dengan lafaztr: yakni anak-anak yang mereka bunuh karena kebodohan. ltsaz
ini dihubungkan periwayatannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Keempat atss im dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtt Al Mantsur fi At'
Tafsir bi Al Ma'tsur, yang terhimpun secara utuh fild. 4,h. 192).Ia berkata, "Atsw ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

Pada atso no. 472 ia membuang lafaztr: sedangkan pasukan iblis yang berjalan kaki

adalatr setiap orang yang berjalan kaki dalam menempuh kemaksiatan kepada Allah.
t74 Ibid
t74s lbid
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[745f Firman A[ah ra'ato, qifiL #, a 6fii?3,r;"5i'F:
(;,'&,6( ,!r3y\#, "Tuhanmu adalah yang melayarkan l*pal-

lrapal di lautan untulonu, agar karnu mencari sebagian dari karunia-Nya.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu."rT$

Dia berkata , "Lafazh <iiiii 'H 4- ^Manya 
adalah yang

melayarkan kapal-kapal untukmu."1747

p46l Firman Allah ra'ata, b6,W'J.rfiuA';e y!$;biirt X

6 -o"W#'tt:4{?ifq ## *;i a",tlau apakah trnmu

merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu kc laut sekali lagi, lalu Dia

meniuplmn atas kamu angin topan dan ditenggelamkan-Nyo kamu

disebabkan kckafiranmu. Dan kamu tidak akan mendapat seorang

penolongpun dalam hal ini terhadap (siksaan) Kamlltt1ts

Dia berkata, "Lafazh

topan.'I7a9

;6-6 maknanya adalatr angind)i

"* Qr.Al Israa' (17'):69.
Po' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. 84) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali bin Abu Daud menceritakan kepadalcu,

ia berkata: Abdullah menceritalon kepadaku, ia berkata: Muawiydt menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Dia lalu menyebuikan atss ini.
Dinyatakan oleh Al Bukhari dalarnAl Jani' Ash-Shohih, pembahasan tafsir (ild' 7, h.

288).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalmr Fath Al Bwi bi Symh Shahih Al Buh:hari fild. 8, h.

246) berkata" 'Ath-Thabari menyatakan sanad atsar ini bersarnbung dari jalur

periwayatan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ld. 2, h. 24) datAd-
Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h' 192). Ia berkata, "Atsar ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"ot Qr.Al Israa' (17):69.

"ot Atsry ini serta atsot no. 747 diiwayatkan oleh AttFThabari dalam Jami' Al
Bryon 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an (ld. 15, h. 85) dengan sanad'nya seperti yang tertera

padaatsu sebelumnya.

Kedua atss ni dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtft Al Manwn fi At-Tafsir

bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 193). lame-maushal-kan periwayatan kedua atsu ini kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan pula
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[747f Firman-Nyq tJi "S"orong pnolong. "

Dia berkata, "Maknanya adalah nashiran @enolong)."1750

[748f Firman Alrah Ta',ala, 3;va'r;$io';';]1r* c 6(J3
# "Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di

akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan

(yang benar)."r7sr

Dia berkata, "Maknanya adalah, barangsiapa buta kekuasaan

Allah di dunia ini, maka di akhirat nanti ia akan lebih buta lagi."r7s2

[749f Firman Allah Ta'ata, 9(3 J;a-ttiS-i41,i;:J 6y "Kolo,
terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan lrepadamu

(siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (ptla siksaan) berlipat

ganda se sudah mati, "r7 53

keduaarscr iniddamAl ltqmfi UlunAl @r'M (ild.2, h.24) dengan lafaztr: malannya
adalah, angin topan membawa bencana."

Atsor no.747 dinyatakan oleh Al Bukhari dalam kitab ll Jami' Ash-Shahih firc'7,h.
287) dengan lafadr: yalad tempat kembali.

lrsar nomor 747 juga dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi
Syoh Shahih Al Bukhoi (ild. 8, h. 246) dan Al Qasthalani dalam Irryad As-Sari 61d.7,
h.203) dari Ibnu Abu Hatim, dari Ali bin Abu Thalhatt.

li.3t oaa* orang yang selalu mengikuti kemanapun seorang pelaku kejatratan pergi

supiyir ia bisa menuntut balas atas perbuatannya. Orang Arab selalu membatrasakan ljll
untuk orang yang menuntut utang darah (nyawa), utang harta" atau lainnya." Lrhat Lisdn

Al ArAb @nfru !=3t; aan Majaz At Qtiankarya Abu Ubadah (ld. 1, h. 385).

"5'qs. Al lsraa' (17):72
t75'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi At Qar'an

(ld. I 5, h. 87) dengan sanad-nya seperti yang dijelaskan pada atsor no. 746.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. 4, h. 194). Ia me-maushul-kan periwayatan atsm ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Abbas.

"" Qr.Al Israa' (17):75.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah adzab dunia dan adzab akhirat

yang berlipat ganda."l754

[750f Firman Aua]r ra'ata, 6jS igilrg'l,L'3tfi 6i Ui 1; 33
*Dan katalranlah, 'Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap'.

Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.'r7ss

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh 6ijrnA**Va adalah hilang."r756

[z5lf FirmanArlahra'ata,i'VSiili'y]i;],fij$]1i;ii!;(3$i
tTji-*Dan apabila Kami berikon kesenangan kepada manusia niscaya

berpalinglah dia, dan membelalang dengan sikap yang sombong; dan

apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berptttts asa'" (Qs. Al Israa'

[7]:83)

Diaberkata,"I-afad-V.ilmakrrlnyaadalatrberputusasa."r757

,7il Dinyatakan oleh Al Bukhad dalam Al Jami' Ash-Shahih, pembahasan tafsir (ld.
7,h.286) dengan lafaztr: yalcni adzab kehidupan dan kematian

Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syarh Shohih Al
Bukhari Cld. 8, h. 245). lame-maushul-kan periwayatan atss rni kepada AIi bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.
t"'Qr.Al Israa' (17): 81.
r"u Atsr lni serta atso no 75 I diriwayatkan oleh Ath-Thab ari dalam Jami' Al Boyan

,An Ta'wit Ayi Al Qur'an (ild. 15, h. 103) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali bin Daud

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kedua

atst tni.
Kedua atsu rni dinyatakan oleh As-suytrthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'an $ld.

2,h.24) dur Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 199). Ia berkata'

"Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas."
Atsar no.750 dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bqi bi Syarh

shahih Al Bukhari (ild. 8, h. 252).Ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu

Hatim dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas."
,rt lbid
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[752f Firman Auah ra'ato, e';1]A $-{l:.r;rse'J;'iL',i'
i4; "Kotokonloh, 'Tiaytiap orang berbuat memrut kcadaannya

masing-masing'. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih

benu jalawtya."rTss

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh 4i4i"{" maknanya yaitu, sesuai

dengan pembawaannya."l 759

[753f Firman Auah ra'ata, AJU; aj;tAdli,$ &i&ZfF;;
n+ il );fr ,i "Dan mereka bertanya kepadonu tentang roh.

Kotakanlah, 'Roh itu termasuk uruson Tuhanhu, don tidoHah kamu

diberi pengetalruan melainkan sedikit'. "r7 
il

Dia berkata "I*rfaz/n fulf maknanVa adalah malailet."rT6r

"o Q". Al Israa' (1fl: Ea.
r75e Di'irva)nrtk"" oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Balnn 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an

fild. 15, h. 104) dqrn sanad-nyr seperti yang tclah dijelaskan padrz a*o sebelumnya

Dinydalon oleh Al B"khari dalam ll Jani' Asl*Shahrlr pembahasan tafsir (ild. 7,

h. 286) dcngan ldazl yang sama
Ibnu Hqiar Al Asqdani dalatn Fath Al Boi bi Syoh Sharrih Al Bu*hei (ild. 8, h.

zafl bakm" 'Ath-Thabari m€,nyatakan sanad atso ini bersambung dari jalur
periwayaun Ali bin Abu Thalhah" dari Ibnu Abbas."

Dinydakan oleh Al Qasthalani dalam Irsyd As-Ssi 01d.7,h.202).
Dinyatalon oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dm Al Mantsw fi At-TSsir bi Al Ma'tsur

(ld. 4, h. 199) dm Al Itqotfi Uum Al Qu'an (ld. 2, h. 25).

"t Qr. AlIsraa'(17): s5.
t76t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 15, h. 105) deagmsanad-nyaseperti yang disebutkan padaotsono-7i0.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Asma' wa Ash-Shda 6.462 dan 453) dengan

sudny4 ia berk&: Abu Zalcariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin

Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali dari Ibnu Abbas. Dia lalu menyebutkan clsar
ini.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al Qur'u Al Azhim CIld. 5, h.

ll3). Ia m*maushul-kan periwayatan atsqr ini kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu

Abbas, lalu ia menyebutkan atsar ini.
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[zs4f Firman Allah ra'ata, 1\|* Jt lW e."'i5f3'i5t'tg tr
*4'OUiSft" At au karru i atuhkan l angit b erke pin g-kepin g at as kami,

sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaiknt-

malaikat berhadapan mulca dengan kami."r762

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh li{ma}uranya adalah berkeping-

keping."

[755] Firman Allah Ta'ala, LS;#;;*6L*Tiaytiap kali nyala

opi Jahanam itu akan padam, Kami tambah lagt bagr merekn

rry/alanya."r763

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Lafazh il.i maknanya adalah

terdiam."l7fl

[756] Firman Allah Ta'ala,

sangot Pihir.:tr765

Dia berkata,"I,arfaz}a

"Dan adalah manusia itu5;5, ,pJj i'€:s

$f,i makrrarry a adalah kikir. " I 76

As-suyuthi menuturkan atsq ni dalan Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ld. 4, h. 200). Ia me-zr auslrul-lat periwayatan atss ini kepada Al Baihaqi.

"o' Qr. Al Israa' (17): 92.

"t Qr.AI Israa' (17):97.
t1s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. I l2-l 13) detgaa sanad-nya seperti yang tertera pada alsar sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Al Ba'ts wa An'Nusytr (h. 291) dengan sanad-

ny4 ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Al Hasan Ath-Thara'ifi memberitahukan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami

dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 4, h. 204). la me-maushal-kan periwayatut atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu

Hatim, dan Ibnu Al Mundzir, dari Ali, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir Qld. 3, h. 262) dengan

penisbatan riwayat yang sama
t'u' 

Qr.Al Israa' (17): 1oo.
!'tr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. l14) dengansanad-nya seperti yangtelah disebutkan padaa*arno.754.
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[7s7f Firman Allah Ta'ala, ;"-i, ry; t? e *9i i!, :{Vi:)',rtij ff;};
*Dan Al Qur'an itu telah Kami tuntnkan dengan berangsur-angsur agar

lramu membacakannya perlahanJahan kcpada manusia dan Kami

menurunlrawtya bagian demi bagian."l1 67

Dia berkata, "Lafazh '.rij maknanya yaitu, telah Kami jelaskan

secara terperinci." I 768

[758f Firman Allah Ta'ala, {J e "Perlahan-lohon."

Dia berkata, "Maknanya adalah, untuk menguatkanmu."lT6e

[T5elFirmanAllahra'ata,T;t-G;.,1;iLf-GL$c';r-fr 'tjJt-$it
(i$, " sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya

apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka rnenyunglatr atas

muka mere lra samb il bersu.i ud."r770

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
01d.4, h.204).t"' 

Q.. Al Israa' (17): 106.
1768 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. 15, h. I 19) derrgan sanad-nya seperti yang telah disebutkan pada atso no.754.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi Uum Al Qtr'an (ild. 2, h. 25) dall. Ad-

Dtrr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur (ld. 4, h. 205), dan disambungkan kepada

a/sar sesudahnya.lamvmaushul-Y,an periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir serta Ibnu

Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
r76e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. 119) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Dia lalu menyebutkan atrr tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
(ld. 4, h. 105) dan disambungkan kepada atsar sesudahnya dengan lafazh: ...dengan

waktu yang lama.

''oqs. Al Israa' (17): lo7.
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Diaberkata,"Firman-Nya@-T:il-G'Mereknmenwngkw
atas muka mereka sambil bersuiud, makna lafazh gfd adalah

wajah.'1771

[760] Firman Allah To'ata, ryayt,fi. {:1VJS|$ Afr #{;
"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan

janganlah pula merendohkannya dan carilah jalan tengah di antara

kcdua itu."r772

Dia berkata, 'Maknanya adalatr, janganlah kamu melaksanakan

shalat karena ingin dilihat manusia, dan janganlah kamu meninggalkan

shalat karena takut (kepada manusia)."1773

ooo

Tafsir Surah Al Kahff

[761t Firman Allah ra',ota, w 5 t'4- i; 6S e7 $'il'"ti ;+"5
L1 *;.yAi i,fi- ir),'":-fii ;$j :ti iti$CU SA-4 @

rzt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Janri' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an
old. 15, h. 120) dengan sanad-nyaseperti pada atso yang telah dijelaskan sebelumnya.

t- 
Qr. Al Israa' (17): 110.

r7u Diriwayatkan oleh Ath-Thatari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

0ld. 15, h. 125) dengan sanad-nya seperti yang telah disebutkan pada atsar no.758.

Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syorh Shahih Al
Bulrhari (ild. 8, h. 258), ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh-Ath-Thabari dari Ali bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: A54 J1i5; 'Danianganlah kamu

mengeraskon suaramu dalam shalatma'. Maksudnya, janganlah melaksanakan shalat

karena ingin dilihat manusia.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.5, h. 128). Ia me-

mauslrubkaaperiwayatan atsar inikepada Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tqfsir bi Al Ma'tsur

old. 4, h. 20 dan 208). ia berkat4 "Atsar inidiriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ath-

Thabrani, dari Ibnu Abbas."
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13 6 fi 
*SeSola pii bagi Allal, yory telah memrwtkan keWda

hamba-Nya Al Kitab (Al Qr'ot) dot Dia tidak mengadakan

lrcbengkokan di dalamnya; sebogai bimbingm yang lwus, utttuk

memperingatkan akan siksaan yang sangd pedih doi sisi Allah fun
memberi berita gembira keWda or(mger(mg yang berimon, lnng
mengerjakan amal sholih, balwa nereka okm mendopat pembalasan

yang baik-r774

Dia (Ibnu Abbas) be*ata, "Firman-Nya, q@"L;ritJl-- i;
'Dia tidak mengadakon kebengkokan di dalomln; sebagai bimbingon

yang lwus ', maksudnya adalah, Dia menunnrkan Al Kitab yang adil dan

lurus, serta tidak menjadikannya bengkok."lns

l7 621 Diaberkata, "Dia juga tidak menjadikannya keliru.'lu6

p63f Firman Allah Ta'ala, n ,69,1'jt;,;ifii A;i;1 i;; ;1
l* W); "Atant kamu mengira bahwa orumgor@tg lang mendiami gw

'tt er.Al Kahfi (18): I dan 2.
rtt Diriwayailkan oleh Ath-Thabari dalnJani'At fuyot 'An Ta\oit Ayi Al Qu'an

(ld. 15, h. 126) dengan son&nya, ia berlsta: Ali bin Dard menceritatm kepadaku, ia
berkata: AMullah bin Shalih mencerita&m kcpsda k'mi, ie berlce: Muawiyalt
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbos- Ia lalu mcnyebu&an aBq mi.

Dinydakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqotfi Uhn Al Qs'az (ild. 2,h.25) dN Ad-
Drr Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al l,ta'tsu fld- 4 h- %;l), serta menyambunghn aso
ini kepada atrsc sesudahnya (no.762).lamenanslaih perirvayun otss ini kepada

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Abu Hdim, dri Ali, dai Ibnu Abbas.

Dinyatalcan oleh Asy-syaukani dalam Fah il Qse 0H. 3, h. 270) dan

menyambungkannya kepada atst sesudahn5ra
176 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalnJoni' Al fuW, 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. 15, h. ln) dengan sanad-nyaseperti ymg tertera @a arso sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam Al @h'u wa Al I'finof(h. 443) dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi mengemukakan atsu ini &lam Ad-Dwr Al Mo*w fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ld. 4, h. 261) dan menyambungkannya kepada asar sebelumnya
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dan (yang mempunyai) raqim itu, merekn termasuk tanda-tanda

lrekuasaan Kami yang mengheranftnr2 "t?tt

Dia berkata,"Lafazh 4)imatnanya adalah kitab suci."I?78

[764] Firman Allah ra'ata, ,:JiWll# 6A iil fid #f
"Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di

antara lredua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa

lamanya mereka tinggal (dalam gua itu).'177e

Dia berkata, "Lafazh 6J1 maknanya adalah ba'ida (iu,rh).'"to

(Qs. Al Kahfi [8]: l2).

[765f Firman Allah ra' at a, ;1*;i -';ti ;<lfo ilj ";iL 
r+ ofrl,;j;lJr l5lu.--:Jl djJ

. >l --Z- ... r.- 1 .
*';t'fr # 4";;t,.+:; ;, Af: A # A W iq rr, 6"; aA tli
Ai€ifr ';4,,i'M6:"r41i';r'i$ fr't4;i'itAi3-;a5"Dan kamu akan melihat matahari

l@til@ terbit, condong dori gua mereka ke sebelah kanon, dan bila

matahari itu terbenam menjauhi mereka fu sebelah kiri sedang mereka

berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari

tanda-tanda (fubesaran) Allah. Barangsiapa yang diberi petmiuk oleh

Allah, maka dialah yang mendapat petunjt*; dan barangsiapa yang

'- er.Al Kahfi (ls): 9.

''t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 15, h. l3l) dengan sanad-nyaseperti yang tertsrapadaatso no. 761.

Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.5, h. 135). Ia me'

mauslrul-l<anperiwayatan atst raikepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ld. 2, h. 25) dan Ad-

Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 1l). la me'maushul'k'an

periwayatan atsq ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dad Ali, dari Ibnu

Abbas.

'- er.Al Kahfi (ls):9.
rm Diriwayatlcan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an

Cld. 15, h. 135) dengaa sanad-nya seperti yang tefterapadaatso no. 761.
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disesatkan-Nya, maka kanu tak akon mendapatkm seorang pemimpin

pun yang dapat memberi petwrj* fo ladan12s."t1 
er

Dia berkata" "Firman-Nya,*;-5 3ti hi;{& i$ 'conaorg

dmi gua mereka ke sebelah kanon',makna lafaztr ;<:f* i$ edrAun

condong dari mereka."l ?D

p66f Firman Allah Ta'ala, )(1i afi fi"js "Meniauhi mereka ke

sebelah kiri."

Dia, "Makna lafaztr'rilladalah meninggalkan mereka."l783

[767f Firman Allah Ta',ala, +;.;\, *6t W A:gs "sedang aniing

mereka mengmjurkankc&n lenganrrya di muka pintu W.'tt?u

Dia berkata, '1rafa?h +-tIV maknanya adalah, di halaman

gua.Dl785

t't et.Al l<ahtr (lt): rz.

'* Ats* ini serb also no. 766 dn?67 diriwayatkan oleh Ath-Thabui dalamJami'
Al Bayu 'An Ta'wil Ayi Al Qu'ot, yang disampaikan secara terpisah-pisah (ld. 15, h.

139, 140, dan l4l) drligatsotdaya, iaberkafia: Ali menceritakan kepadakur iaberkata:
Abdullah menccritakan k€pada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu me,qrebutkan tiga aasc ini.
As-Suyuthi mengemukakm kdigt atsw in dmJram Al Itqanfi Uwt Al Qu'otr (Jld. 2,

h.25) dat Ad-Durr Al L{ortswfi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (jld. 4, h. 216).lamemauslrul-
kan periwayatan ketiga atso ini k€pada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtmdzir, dan Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.

,ru lbid
'* er.Al Kahfi (ls): 18.

'nt A,ro ini serta orsar no. 76 dfr 767 diriwayatkan oleh Ath-Thabai dalan Jami'
Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'o4 yang disampaikan secara terpisah-pisah fild. 15, h.

139,140, dan l4l) dengan.razad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadakq ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadalcu dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menycbutkan tigaatsar. ni.
As-Suyuthi mengemukakan ke*igt atsar ini dalan Al ltqan fi Uum Al Qtr'an (jld. 2,

h.25) danAd-Dun Al lu{antswfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 216\.lam*maushul-
kan periwayatan ketiga arso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[6sf Firman Allah ra'ata, $S';1S,U|X <r]i-t-r( ee:i';6
GX\ ili ii-t ij ;f JG 33'{i,W) i"l+i "Dan bersabartah

kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di

pagi dan senja hari dengon mengharap keridhaan-Nya; dan ianganlah

kedua matamu berpaling dari mereka (rarena) mengharapkan perhiasan

lrehi dupan dunia ini."r1 %

Dia berkata, 'Tirman-Nya, ff 3€i 
"37; 

'Dan ianganlah

lredua matamu berpaling dmi mereka', maknanya adalah, janganlah

kamu meninggalkan mereka menuju hal lain selain mereka."l787

[76e] Firman Anah ra'ala, "':iKtri;6 .]3 n* iti "'"xi 4 :y.:t ,i'5

"#,p( h1j,6.1;111.!E v&rYt 
-1JJ S6l,*i^tcIli 1;

gnj e'.17i 116 5i,'1f) *Dan katakanlah, 'Kebenaran itu

datangnya dari Tuhonmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman)

hendaHah ia beriman, don barangsiapa yang ingin (kafrr) biarlah ia

kafir'. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang'orang zhalim itu

neroka, yang gejolabtya mengepung mereka. Dan jilm mereka meminta

minum, niscaya merekn akan diberi minum dengan air seperti besi yang

mendidih yang menghangtskan mukn. Itulah minuman yang paling bwuk

dan tempat istirahat yang paling jelek."r7g$

Dia berkata, *Ayat, jf3t iti .tj urfi i7 ; 'Maka

ingin (beriman) hendaHah ia beriman, danbarangsiapa yang

barangsiapa yang ingin (kafir) biorlah ia kafir', maknanya adalah,

barangsiapa Allah kehendaki ia beriman, maka ia beriman. Barangsiapa

r7t6 
es. Al Kahfi (18): 28

'7t7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Cld. 5, h. 155) dengan sanad-nyaseperti yang dijelaskan padaatsar sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfr Uun Al Qur'an (ild. 2, h. 25) daa Ad'
Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 220). Ia berkata, "Atso ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

"tt er.Al Kahfi (ls): 29.
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Allah kehendaki ia kafir, maka ia kafir. Makna ini sama dengan firman-

Nya, r$l {:Jfii 6 X :6- 6 Jy i'f.6 'Dan twmu tidak dapat

menghendaki [mercmpth jalan ituJ kecuali apabila dikehendaki Allah,

Tuhan semesta alam'." (Qs.At-Takwiir [81]: 29)t78e

[770f Firman-Nya, "Lafazh, Si\?S"p"rti besi yang merdidih' )'

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Maknanya adalah, ia berwarna hitam

seperti warna minyak."l 7eo

[771f Firman Allah Ta'ata, qK\"6#10- -fi4rtl- 3W5,53,
6t'r1t<(, "Dan dia mempunyai keWaan besar, malca ia berkata

lrcpada lrmttannya (yang mukrnin) l@tilu ia bercakapcakap dengan diom

'Hartaku lebih banyak doipada hartamu dan pengikut-pengihttfu lebih

1*o1t.nl79l

rTte Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Balun 'AnTa'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 15, h. 157) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menceritakan atsar iai.
Latazh tambatran di dalam dua tanda kurung dinyatalcan oleh Al Baihaqi dan As-

Suynthi.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan Al Asma' wa Ash-Shifat $.225'S dan Al I'tiqad

'Ala Madzhab As-Salaf Ahlus-Sunnah wal Jama'ah dengan sanad-ny4 ia berkata: Abu
Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ahmad

bin Muhammad Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id
Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih mengabarkan

kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arsar ini.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. 4, h. 220).Ia berkata, "Atsq lni diriwayatkan oleh Hunaisy dalam Al Istiqamah,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalan Al
Asma'wa Ash-Shfat, dari Ibnu Abbas."

r7m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
Cld. 15, h. 158) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padaatsm sebelumnya'

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-Nurytr (h. 305) dengan sanad-

nya seperti yang tertera paAa atsar sebelumnya dengan lafaztr: ia berwarna hitam seperti

endapan minyak. la me-maushul-kan periwayatzn atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
t"t er.Al Kahfi (18): 34.
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Dia berkata,"Lafazhf; O""tl maksudnya adalah harla}'t7e

17721 Firman Ailah ra'ata, at$i,r*;i$v1i i#i 4 i,;ls tai
fr';;:, (rtj' A; + Y "Harta dan anak-anak adalah perhiasan

lrehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah

lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi

hmapan."t793

Ibnu Abbas berkata, "Firman-Nya, LLtlrt i*ii; maksudnya

adalah berdzikir kepada Allah, membaca ir'fr efrf 'tiada tuhan yang

berhak disembah selain eilafr.j?i ?lrAilah M;a Besar'. &r l,r;.i
.Maha Suci Allah,. ,7:,t;3.t 

-S:.gdl 
puji bagi Allah'. fu ':)jg.Maha

Memberi keberkahan '. ilq U a:t \i JjfY 'Tidak ada daya dan kekuatan

kecuali dengan pertoloigan Allah'. 3rr.;llr 'Aku memohon ampunan

kepada Allah'. ), )nt ,* ?lt }* 'semoga Allah melimpahkan kasih

sayang kepada Rasulullah'. Selain itu, mengerjakan shalat, berpuasa,

pergi haji, bersedekah, memerdekakan hambasahaya, berjihad

menyambung tali kekeluargaan, serta seluruh amal kebaikan lainnya.

Semua itu adalatr amalan-amalan yang kekal dan shalih, yang

mengekalkan orang-orang yang mengerjakannya di dalam surga selama

langit dan bumi u6u.nr7e4

"'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 5, h. 16l) dengan sanad seperti yang tertera pada atsar no.769.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalarr, Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Mo'tsur

(ld. 4, h. zn).Ia berkata, "Atsu iai diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari

Ibnu Abbas."
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Fath Al Qadir Q1d.2,h.289).

"* er.Al Kahfi (ls):46.
uq Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 15, h. 167) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dsri Ibnu Abbas.
Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalaln Tafsir Al @tr'an Al Azhim (ild. 5, h. 160). Ia me-

monstwl-l<utperiwayuan atss nikepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[773] Firman Allah ra'ata, ;i ;f;;S ;i$ i$i a S+'1 ti6 3];- f*
6; trW et*"4 ,,Dan (ingotlah) akan hori (yang letilw itu)

Dia berfirman, 'Panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutu-Ku yang

kamu lcatalean itu'. Mereka lalu memanggilnya tetapi sehttu-sehtn ilu

tidak membalas seruan mereka dan Kami adalcan untuk mereka tempat

lre b inas aan (ner aka)."17 
e s

Dia berkata, "Lafazh 6; maknanya adalah tempat

kebinasaan."l796

17741 Firman Allah ra'ata, i';; .*.;, ubQ;t L;1 ,i3 $. 
*Tetapi

bagi merela ada wawu yang tertentu (untuk mendapat adzab) yang

mereka sekali-kali tidak akan menemulmn tempat berlindung

daripadanya."LTeT

Dia berkata, "Lafazh

berlindung."lTeB

S'; malmanya adalah temPat

Dinyatakan oleh As-suyrthi dalam Ad-Dm Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 4, h. 225).lame-maushul-l<anperiwayatan atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu

e,bu H"ti-, dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas. Namun di sini tidak terdapat lafazh:

selama langit dan bumi ada.

As-suwthi mengemukakan atsarinidalamAl ltqanfi ulum Al Qar'an old. 2, h.25)

dengan tafazn: f;A#\ ,rrr$t| "Amalan-amalan yang kclul lagi shalih," maksudnya

adalatr berdzikir kePada Allah.

""qs. Al Katrfi (18):52.
r7% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

0ld. I 5, h. 172) dengan sanad-nyaseperti yang terSeta pada atsr sebelumnya.- 
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam At ltqanfi utum Al Qur'an (ild. 2, h. 25) darl Ad'

Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur CIld' 4, h. 225). la me'maushul'V'art

periwayatan atsar inikepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari Ibnu

Abbas.
Dinyatakan oleh Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (:ld. 2, h. 294) dengan

hubungan periwayatan yang sama seperti As-Suyuthi'

'- Qr.Al Kahfi (18): 58.
tlss ABff ini serta atsar no.775 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al

Bayan .An Ta',wit Ayi Al Qur'an (ild. 5, h. 175 dan 176) dengan sanad-nya seperti yang

tertsra pada a*u no. 7 7 2.
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[775] Firman Allah ra'ata,'#'g iEUl f-,r)- 6;] J6' i5
#:'d ;1 ;;S *oin 

ltngotlah) petipa Musa berpata kepoda

muridnya, 'Aht tidak akan berhenti (berialan) sebelum sampai ke

pertemuan dua buah lautan; atau aku aftan berialan sampai bertahun-

tahun'."1799

Dia berkata, "Lafazh $: maknanya adalah masa yang

lama."l8@

[776] Firman Allatr Ta'ala, ti, n] $ u.'^4t7t ,ini A 5 (k G1

,,sesungguhnya Kami telah memberi lcehtasaan kepodanya di (nufta)

bumi, dan l(ami telah memberikan kepadanya iolan (untuk mencapai)

segala sesuahr."rSol

Kedua arso ini dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi uum Al Qar'an Qld.

2,h.26).Ia juga menuturkan atsT no.7?4 dalan Ad-Dun Al Mantsufi At-Tafsir bi Al

Ma'tsur (ild.4, h. 228) dandihubungkan kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu Hatim

dari Ali, dari Ibnu Abbas.

Pad,- atsar no.775 ia menuturkannya dalam kitab yang sama (ild. 4, h. 335) dan

dihubungkan kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'

Atsar no.775 dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim old. 5,

h. l7o).

"'er.Al Katrfi (18): 60.

"* Atsar ini dan atsff no.775 diriwayatkan oleh Ath-Thabai dalan Jami' Al Bayon
,An Ta'wil Ayi At Qur'an Cld. 5, h. 175 dan 176) dengan sanad-nya seperti yang tertera

pada atsar no.772.
Kedua atsT ini dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqan fi uum Al Qur'an Qld.

2,h.26).
As-suyrthi menuturkan atsy r1o.774 dalam Ad-Durr Al Mottsur fi At-Tafsir bi Al

Ma'tsur61a. +, tr. 228) danmenghubungkannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu

Hatim dari Ali, dari Ibnu Abbas.

Pada atsar no.775 ia menuturkannya dalam kitab yang sama (ild. 4, h. 335) yang ia

hubungkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'

Atio no.775 dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhiz (ld. 5, h.

170).

"o'qs. Al Katrfi (18): 84.
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Ibnu Abbas berkata, *6i rd $a latazl tfi malaranya adalah

ilmu."l8o2

[777] Firman Allatr Ta'ala,;+ -# A.,5j6fJor6i 3.; tif+t*
"Hingga apabila dia telah sampai kc tempat terbenam matalnri, dia

melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumptt hitam."r8o3

Dia berkata, "Lafazh ili malaanya adalah haarratin (yang

panas)."1804

pTstFirmanAllahra'ata,6!.#;itie;itili'6.{r(,r:ty5--*-$t?:a}C
gJ, *4; tj ajr; i6' fi' ,liG r1;1."..:Beritah aht potongan-potongan

besi'. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (pncak)

gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, 'Tiuplah (api itu)'. Hingga apabila

besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, 'Berilah aht

tembaga (yang mendidih) agar httuangkan ke atas besi panas ittt'.'1805

Dia berkata, "Firman-Nya, *iS !:maknanya adalah potongan-

potongan besi."l8tr

tt' Dinyatakan oleh'As-suyuthi dalam lI hqanfi Uum Al Ar'et (ild. 2' h. 26) dan

Ad-Durr Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al lvta'tsur (ild. 4, h. 247).Ia menghubungkan

periwayatan atsar rnikepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"o'er. Al Kahfi (18): 86.
,* Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalan Tafsir Al Qtr'an Al Azhim (ild. 5, h. 188)

dengan lafaztr: Ali bin Abu Thalhatr berkata-dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas-
: ,+ *G O,!.J'6f., "Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur

hitan," maksudnya adalah, yang panas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam l/ Itqan fi ulum Al Qur'an 01d.2,h. 26) dan Ad-

Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur old. 5, h. 248). la me-maushal-kannya

kepada Ibnu Abu Hatim dari Ali, dad Ibnu Abbas'
tto' er.AI Kahfi (18): 96.
rE06 Atsar ini sertr. atsar no. 779 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al

Bryan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an (ild. 15, h. 20 dan 2l) dengm sanad-nya ia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan dua

atsstlnri,
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[779f Firman Altah Ta'ala, S^Ai$."X"dua (ptnca!) gurrung itu."

Dia berkata, "Maknanya adalah Bainal Jabalain, antara dua

gunung."l8o7

ooo

Tafsir Surah }vlaryam

[780] Firman Allah Ta'ala, fuZ "Kaaf Haa Yoa Ain'lhaad."r$oE

Dia berkata, "I-afazhrf,2a,Z maknanya adalah sumpah. Allatl

bersumpah dengan lafazh ini. Ia termasuk salatr satu nama dari nama-

nama milik-Nya."l8@

Kedua atsu ini din),atakan oleh As-suyuthi dalam Al hqan fi Uum Al Qur'an (11d.

2,h.26) dan Ad-Durr Al Mottstr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsar (ild. 4, h. 251). Ia berkata,

"Kedaa atss im diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan lbnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas."

'* Ibid
"ot Qr.Maryam (19): l.
tt'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta'wil Al Al Qu'an

6ld. 16, h. 35) dengan sanod-nyq ia bcrkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullatr menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma wa Ash-shifot (h. I 19) dengan sanod'

ny4 ia berkata: Abu Zalcariya bin Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Hasan Ath-Thara,ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin sa'id

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami

dari Muawiyatr bin Shalih, dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas' Ia lalu

menyebutkan atsr tni.
Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bam bi Syarh Shahih Al

Bukhori (ild. 8, h. 280). Ia berkatq "Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-ThabaIi dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas." Ia lalu menyebutkan atsq rni.

Dinyatakan oletr As-suyuthi dalam Ad-Dun At Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw

old. 4, h. 258). Ia menisbatkan atso ni kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[78U Firman Allah ra'ata, urts;{G*,lti # t3'q14u}r-
q, ti "Hai hkuiya, sesrmggufurya Kami memberi pabw gembira

lrepadamu akan (beroleh) seorang anak yang nomanya Yalrya, yang

sebelunnyo l{ami beltm pernah menciptakan orang yang serupa dengan

dia."r8lo

Dia berkata, "Maksudnya, Para wanita mandul tidak pernah

melahirkan seorang anak seperti dirinya."l 81 I

[782f Firman Allatr Ta'ala, '8 <i 6.:; i6't:t;-4 J14i q JV

t1-; SV,.>ti 46i *Z"fariya berleata, 'Ya Tttltanht, berilah alat suatu

tanda'. Tutun berfirman, 'Tattda bagimu ialah balwa lcamu tidak dapat

bercakaycakap dengan mamtsia selanta tiga malan, padolwl kamu

sehot'."1812

Dia berkata, "Firman-Nya, 13; 'Padalwl konu sehat',

maksudnya adalah tidak bisu."l8l3

"'oqs. Maryam (19): 7.
ttrt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jui' Al Batwr 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. 16, h. 38) dengan sord-nya seperti yang tertera pada alsc sebelumnya.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin Qld.5, h. 208) dengan

tafaztr: maksudnya adalah, para wanita mandul sebelum ini tidak pematr melahirkan bayi

sepertinya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. 4, h. 260). la me-maushal-kan periwayatat atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'tt'qs. Maryam (19): lo.
ttB Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalar1. Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 16, h. 40) dengan sanad-nyaseperti yang tertertpada atsa.no. 780.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi ulum Al Qur'an 0ld. 2, h. 26) dan Ad-

Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur 0ld. 4, h. 260). la me'maushul-kan

periwayatan atsar inikepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'
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[78i]t Firman Allah Ta'ala,6<rgS"',9;Grte(Wt "Dan rasa belas

kasihon yong mendalam furi sisi lfumi don kcsucian (dmi dosa). Dan io

a dal ah s e or ang y an g b ertakw a.ur 
8r a

Dia berkata, "Lafbzh G:; gfu:t m*nanya adalatr, dan kasih

sayang (kepada sesama) dari sisi Lrrrri.rlErs

ps4f Firman Allatr Ta'ala, -q qE,i: *'i d,r$l$ u,6"6
"Moka Jibril menyerunya doi tempat yang rendah, 'Janganlah kamu

bersedih hati, sesungguhnya Tuhonmu telah meniadikan anak stmgai di

bgnahmu'."1816

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh f/ maknanya adalah sungai

Isa."l8l7

tttoqs. Maryam (19): 13.
t'r5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 16, h. 43) dengur sanad-nya seperti yang t€rt€ra pada atso no.780.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim old. 5, h. 2ll). Ia me-

maushul-l<awryakcpada Ali bin Ai Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatalcan oleh As-suyuttr i dalsfllt Al ltqan fi Uum Al Qur'an Old. 2, h. 26) dan Ad'
Dun Al Mantsu fi Ar-Tafsir bi Al Ma\sw (ild. 4, h. 261). la m*mauslrul'kan
pcriwayatan atso trri kcpada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.
tt" 

Qr.Maryam (19): 2a).
ItrT ni.iwnyafikan olch Ath-Thabari dalanJmri.'Al Baran'AnTa'vil Ayi Al Qw'an

(ld. 16, h. 43) dengan soud-nya seperti yang tcrtcra pada arso no. 780.

Dinyatakan oleh Ibnu Ifutsir dalaur Tafsir Al Qw'ot Al Azhiz $ld. 5, h. 2l l). Ia me-

mottstrul-l<anperiwayatan atsfi ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyrthi dalam Al hqot fi Uun Al 8or'* Old- 2,h. 26) dar- Ad-

Dtrr Al Murtnr fi At-Tafsir bi Al Ma'ttur old. 4, h. 261). la m*mauslrul-kan
periwayatan atss rni kepada Ibnu Al Mrurdzir dan Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari Ibnu

Abbas. Ia lalu menyebutlon atso mi.
Dinyatakan oleh Ibnu l(atsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhizr (ild. 5, h. 218) dengan

lafadr: qtjJt maloanya adalatr sungai.

Dinydtakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dtm Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsur

0ld. 4, h. 268). la me-mauslruI-kan periwayatarl atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
As-Sunrthi juga menuturkan atsq ini dalam Al ltqan fi Wum Al Qur'm (ild. 2' h.

262). As-suyuthi menuturkan ar.rar sebelumnya yang ia hubungkan periwayatannya
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[785f Firman Al lah ra' a la, gA aK; ri"ts l].\ irK1',difi Lk-" uoi

saudara wremwan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang

jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."rsrg

Dia berkaa, "Maknanya adalah, dikatakan kepadany4 'Wahai

saudara perempuan Harun" yakni Harun yang menjadi saudara Nabi

Musa, karena Maryam adalah keturunan Nabi Hanrn. Ini seperti

panggrlan untuk orang Tamim dan Mesir, 'Watrai saudara dari

Mesir'."1819

t7861 Firman Allatr Ta'ato, *;"6t r;t4-{t#r,fr*Dan berb&i

terydo ib*u, dan Dia tidak meniadikon aht seorang yang sombong lagr

celaka." (Qs. MarYam [19]: 32)

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh W 66 'Yang sombong lagi

celaka',maksudnya adalah yang durhaka."l P0

kepada Ibnu Asalcir dari Ali bin Abu Thalhah, ia berkata, *Tidak ada janin yang

bergeralr-gerak di rahim pcrempuan bisa bcrkata, 'Aku lebih utama daripada Yahya bin

7-aka.i1a'. Ini lcarena di dadanya tidak tebersit ke.salaharU dan tidak pula

menginginkannYa"
ienulis memilih menyebutkan keterangan tersebut pada perrbahasan ini karena

keraguan penulis tentang ke-shahih-an atsu ini, padahal penulis tidak merasa terjebak

kcragrran pada sclain atso rni.
r8rt 

Qs' Ma4ram (19): 28'
r8re D;'iwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

0ld. 16, h. 221).la me-mouslrul-kan periwayatan atss lnt kepada Ali bin Abu Thalhah

saja.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dm Al Mantstt fi At'Talsir bi Al Ma'tsw

CIld. 4, h.270) dengan lafazh: Maryam dihubungkan garis nasabnya kepada Nabi Harun

iin L.*, karena ia adalah keturunannya. Persis seperti perkataanmu, 'Wahai saudara

kaum Anshar'."
As-Suyuthi berkat4 "Atsor ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Abu

Thalhah."
ts2o Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalamAl ltqanfi Ulum Al Qtt'an (ild. 2' h. 26) dan

Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al MdW,t 0ld. 4, h.2?l).la me'mauslrul'lcan

periwayatan atsq nikepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'
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[TsTf FirmanAllahra'ata,'bhli'i5ipe'iltiii'*i'i\'r;Li;;-;Di|
"Dan berilah mereka pringatan tentang Hari Perryresalan, (yaitu) kettlm

segala perkara telah diptttus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka

t i dak (pul a) b er iman."t 82r

Dia berkata, "Firman-Nya 't$t 
ii. 

j;$i 'Dan berilah mereka

pringaton tentang Hari Perytesalan'. Hari Penyesalan adalatr salatr satt

nama Hari Kiamat. Allah mcnganggaP besar hari ittt dan

memperingatkan datangnya hari itu kepada hamba-hamba-Nya."lm

ITsst Flrmq-flg ra'ota, ;i I A'et{-.*:; # 6 *ti St

$ ej.;Vrt;f;\*Berlcata bapaknya, 'Bercikah kamu kewda tuhan-

tuhanht, lni lbrahim? Jika kamu tidak berlunti, malca niscrya kamu

akan ktrojan, dan tinggalkanlah aht buat waWu yang lamo'.'rol

r&r a* Mrym (19):39'

'- Diriwayckan ole,h Ath-Thabari dalxn Jani' Al Baw 'An Ta'wil Ayt Al Qw'an
(rld. 16, h. 78) dcngan sazad-nyasqali yang disebutkan @aouono.7&4.

Dinyatalm olch Ibnu Katsir dalam TSsir Al Qur'or Al Azhin (ld. 5, h. 22t). Ia mc-

naashal-ksrperiwayatan otsq ini kcpada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oteh As-Suyuttri dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tdsir bi Al Ma'tsr
fild. 4, h. 225).la me-mauslru/-kan periwayatan atsar ini kcpada Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas. Setelah lafaztt ini ia menambahkan: Ibnu Abbas lalu membaca ayat, 91

Jtl 

"4 
OAE|V Ja|ffi i,fi J;i 'sapolniangot atu orotsyots mensotakan,

'Amqt bess penltesalanlw atas kclalaianhr dalam (nerunaikan hewajibo) terhodop

Allah'." (Qs. Az-Zumar [39]: 55)
Asy-Syaukani mengemukakan atstr ini dalam Fath Al Qadir {ald.4, h. 335). Lalu ia

mengomentarinya" "Penafsiran itu lemah, dan ayat yang dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas

tidak menunjukkan makna yang dimaksud, baik secara tersurat maupun tersirat."
Penulis berkomentar, "Kita banr saja memperbincangkan riwayat Ali bin Abu

Thalhah. Penuturannya tentang ayat Az-Zrxrrar tadi, yang ia gunalcan sebagai dalil atas

tema ini. tidak bertentangan dengan sebagian kandungan ayat ini."
It23 

Qs. Maryam (19): a6.
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Dia berkata, "Firman-Nya, W i.i.;$ maknanya adalah,

jauhilah aku dalam keadaan sehat (selamat) sebelum kamu memperoleh

siksaan dariku."l82a

[Tsef FirmanAllahra'ata,Q;;e<rgA3Y;?rili\1"iri"{6J|
,,Berlrata lbrahim, 'semoga kcselamatan dilimpahkan kcpadamu, aht

alran meminta ampyn bagimu lerydo Tulanku. Sesungguhnya Dia

sangat baik kcpadaht'."r82s

Dia berkata, ";;afa7o (7i malsrnya adalatr, Matra Lembut,

karena Al Hofi artnyaYang Matra Lembut.'l u6

[790f Firman Allah Ta'ala, W g-W3q I (i{rl44 i it 6;
*Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian furi rahmat l{ami dan

Kami jadikan mereka buah tutur yangbaiklagi tinggi."t82?

tg Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al BaWr 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

cld. 16, h. 69) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia

berk6a: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia bedre: Muawiyah bin

Shalih menceritakan kepadaku dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas' Lafazh

tarrbatran di dalam dua tanda kurung diambil dari keterangan Ibnu Katsir dalarn Tafsir

At Qw'att Al Azhim old. 5, h. 230) dan dari keterangan As-suyuthi dalan Ad-Dun Al

Mantstrfi At-Tafsir bi Al Ma)szr (ild. 4,h.272).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 26) dengan

lafaztr: ;ji$nalvnanya adalatr, jauhilah aku.
r82s (i-s. Maryarn (l\: a7.
,t2u D;riwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an

(ld. 16, h. 70) dengan sanad'nyaseperti yang dijelaskan padadsar no' 788'
- 

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim old. 5, h. 232)-lame-

maushul-l<anperiwayatan atsar inikepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam At ltqanfi utum Al Qur'an()1d.2,h.26) danAd'

Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 272) dengan lafazh: r malatanya

adalah, Yang Maha Lembut.
1827 

Qs. Maryarn (19): 50.
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Dia berlots, "Firman-Nya , W ,r-V'oq pti;.t 'Dan Kami

jadikan mereka buah utur yong baik lagi tinggi', maksudnya adalah

prjian yang baik."ln8

tTeU Firman Allatr ra'ata, 7#ri$ii',!3ivt1,fr 7ib-ii
gir'i;i'- r!;" Moka fut an gl ah s e stdah mereka, Pe n gant i (yan g i e lek)

yang menyio-nyiakan slulot dan mempertwutlcor hawa naf,stmya, malco

merelca kclok akon menenrui lresesaton."rw

Dia bcrkata, "Irfazh lib
fterugian).'lt3o

p92f Firman Allatr Ta'ala,'ffi $!if Aittl:J-i "Mereln tidak

mendengar perleotaan yang tak bergtma di dalan surga, lccctali ucoryn

salam,"l83l

ru Dirirvayalm oleh AtpThabri Ma n Ja nt' Al Borort 'An Ta\til Ayt Al Qu'ot
(jld. 16, h. 70) dcngm sor&nyasqatd png dijclaskm pada arrc no. 7Et.

Dinydalcm oleh lbnu l(dsir dalam Tdsb Al Qw'ot Al Azhtn (ild. 5' h. 232). Ia mc'

nouslul*mpcriwaydmarcini kcpodaAli bin AbuThalhah, dai Ibmu Abbas.

Dinyatalon olch As-suyuthi d6lam Al ltqan fr Ulun Al Qw'az fld. 2,h. ?,5') d8 Ad'
Durr Al Mottnr I AbTdsir bt Al Ma'tsur fild. 4, h. n4. Ia mc-naruinl-kan
periwayatan atso iat kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrm&ir, dan lbnu Abu Hdim, dari

Ibnu Abbas.

'* Qr.Maryarn (19): 59.
rB0 Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balwt 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an

fild. 16, h. 76) dengan sord-nyasqertiyang disebutkan padaaerono. 788.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dtlarnAl Jami' Ash-Shahih, pernbahasur tafsir (ld. 7, h.

314).
Ibnu Hajar berkata dalan Fath Al Bari bt Wh Shahih Al Bukhoi (ld- 5, h.240),

'Ath-Thabari me-maushul-l<an periwayatan atsar int kcpada Ali bin Abu Thalhatr, dari

Ibnu Abbas."
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Al ltqan fi Uun Al Qtr'an $1d.2,h. ?-6) dm Ad'

Durr Al Mantsur fi AtTafsir bi At Ma'tsw (ild' 4, h. 278).Ia berkatg "Atsq ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas."

to' 
Qr.Maryam (19):62.

maknanya adalah ldusranan
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Dia berkata,,,Lafazh (;i maknanya adalah perkataan batil."l 932

[Te3f FirmanAllahro'ata,i;'iq.;I*t:iitr6c;s.v,ie]i,*fr)it)
q" fi *5, "Tuhant (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa

yang ada di antara kedtnnya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah

dalam beribadah kepodo-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seotang

yang sama dengan Dia (yongpatut disembah)?ur&33

Dia berkata "l,.fa;,.,A" :; )e S'maloranya yaihr, apakah

kamu mengetafrui ada sesuatu yang serupa dan mirip dengan Tuhan?'ltg

t"'Dinyairk"n oleh As-Suyuthidf,iamAl ltqanfi Ulum Al Qur'ot (ild. 2, h' 27) dan

Ad-Dwr A-l Manrsur I Ar-TaIsiT bi Al Ma\sw (ild. 4, h.275).la me'mauslrul'l<an

periwayatan arss ttikepadalbnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hdim, dari Ibnu Abbas'
It33 

Qs. Maryaur (19): 65.
rer pirrrrt"k , oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayot 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an

old. 15, h. 80) dengan sardaya, ia berkata: Ali me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

eUauU.n menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadalcu dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini'
Diriwayatlcan oteh Al Baihaqi dalam lI Asna' wa AslFshifat (h. 355) dengan

sanad-nya, ia Ucrtcafa: Abu Utsman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Thahir

bin Khuzaimatr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Hamdun bin

Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hanrn Isma'il bin

Muhammad menceritalsan kepada kami, ia berkata: Abu Shatih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu

Thalhat\ dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Maknanya addah, apakah kamu mengetahui ada

sesuatu yang s€rupa dan mirip dengan Tuhan?"

et iaitraqi meriwayatkan atsw iti datan At I'tiqad (h. l0) dengan soud'ny4 ia

berkata: Abu Zakariya Yahya bin Ibratrim mengabarkan kepada kami' ia berkata: Abu Al

Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin sa'id

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami

dari Muawiyatr, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atst mi.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qr'* Al Azhim old. 3, h. 132). Ia me-

mauslul-l<anperiwayatan atsar inikepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'

Dinyatakan oleh As-suyuthi di dalam Ad-Dun At Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 4, h.279).lame-mauslru/-kan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al

Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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[7e4f Firman Allah Ta'ota, b #)',9"A'fr1 # {t €}id?
"Kemudianpasti akan l{ami tarikdari tiaptiap golongon siapa di antara

mereka lnng sangat &rlnko keWda Tulun Yang Mala Pem'trnh."r85

Dia berkata, "Lafazh fo maknanya adalatr ashfiyn (yang sangat

durhaka).'l8s

F95l Firman Allah Ta'ola, $ i;t "Dot lebih indah tempat

pertenruan(ryn)7datt

Dia berkata, "Lafazh maknanya sdalah nailis (tempst

lrrtenruan)."lE3E

[7e5f Firman Allatr ra'ata, WgA i;31 gi 6 fil Kfr 'f,
"Bera1ta banyak umat lnng telah Kani binasakon sebelum mereka,

sedang mereka adalah lebih bagw alat nmah tangganya dan lebih

sedap diwdans 
^o1 

o 3t E3e

Dia berkata, "Firman-Nya , 6ri 6 i#. Maloa lafaztr

adalatt mamhoan (pandangan mata)."!m

ro5qn. Mryam (19):69
tR6 Diriwayukm oleh Ath-Thabari drJllmJaml'Al fuW, 'AnTa*il Ayi Al Qu'an

(ild. 16, h. 8l) dengan sana&nya scpoti @a ascr scbclunnya.
Dinydalran oleh As-Suyuttri dalun Ad-Dwr Al lvtottsw fi At-T$sir bi Al Ma'tsr

6ld. 4, h. nr. la me-mauslrul-kan periwayatan atss ini k€Pada Ibnu Jarir, dari Ibnu
Abbas.

to'Q".Mr5ram (19):73.
rBt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Batan 'An Ta\til Ayi Al Qu'an

(ld. 16, h. 88) dengan sana&nya, ia berkata: Ali menceritalon kepadalru, ia berksts:

AHullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah mcnceritakan

kepadalcu dad Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu memyebutkan alsar ini.

'*'Qr.Maryam (lD:7a.
rm Dinyatakan oleh Al Bukhad dalam lI Jami' Asbshahila pembatrasan tentang

tafsir (ild. 7, h. 314).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bali bi Syoh Shahih Al Bukhoi (ild. 8, h.

280) dan Al Qasthalani dalam lrsyad As-Soi li Syorh Shahih Al BaLhoi (ld. 7, h.232)

ti)
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[7e7f Firman Allah ra'ata, $ qy; J;i.Y ,a^3;! "Dan Kami otran

mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami

dengan s eorang diri."rur

Dia berkata, "Maksud lafazh J;i-Y 'Apa yang ia katakan itu',

adalatr harta dan anaknya."ts2

pe8f Firman Allah Ta'ata, (*#3;'Kfi'ElulgY *s"*otr-

kali tidok Ketak mereka (sembahan-sembahan) itu akmt mengingkari

perynmbahan (pengthtt'pngifutnya) terhadapnya, dan mereka

(sembahan-sembahan) itu alcan menjadi musuh bagi mereka."ru3

Dia berkata, "Makna lafazh

pembantu)."18(

adalatr a'wonan (para

berkata, "Atscr ni sanad-nya bersambung oleh Ath-Thabari dari jalur periwayatan Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Ibnu Hajar menycbutkan riwayat lain ddlam menafsirkan ayat ini dalam kitab yang

sama (ild. 7, h. 281). Di sana disebutkan: Ibnu Abbas berkata, "Lafazh i malcnanya

adalah harta" la me-mantshut-l,an periwayatan arso ini kepada Ibnu Abu Hatim dali
jalur periwayatan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyrthidalamAl ltqanfi Uum Al Qur'm(t1d.2,h.27).
t*'qs. Maryam (19): 80.
re2 Diriwayatkan oleh Al Bdadziri dalam Ansab Al Asltraf lsld' l, h' 177') dengan

sanad-nya, ia berkata: Bakar bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shdih, dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atso ini.
Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an (11d.

16, h. 94) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar sebelumnya, dengan

lafazh \ji-Y ,:^3;\J malcnanya adalah, kami akan mewarisi hafta dan anak kepadanya.

Lafazh ini juga ttirdapat dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. 5, h. 256). Sedangkan

riwayat yang termaktub dalam Ad-Darr At Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. 4, h.

284) adalah riwayat yang tetah dikukutrkan oleh As-suyuthi dan ia hubungkan

periwayatannya kepada Ibnu Al Mundzir serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
t*'Qr.Maryarn (19): s2.

"{ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 15, h. 94) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padt atsw no.796.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin (jld.5, h. 257). Ia me-

moustrul-lcan periwayatan otsu ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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peef Firman Allatr ra'ata, $'{!i'uiff &',4;3i 67:\ ti ; 5t
*Tidakkah hamu lilut, balwasanya lfuti telah mengirim syetan'syetan

itu kcryda orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat

de n gan swrgguh- sungguh?"r 
us

Dia berkata, *Lafazh 61mam.nya adalah, menyesatkan mereka

sesesat-sesatnya."Iffi

[s00f Firman Allah ro'alo, 6; &1 
':3 $l,W Y,J' S "Maka

jongonlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terludap mcreka, karena

sesunggubrya Ifun i hanya menghitung datangnya (lwi siksaan) mtuk

mereka dengan prhitungan yang teliti."ru7

Dia berkata,'Maknanya adalah, (Karni menghitung) desatr napas

mereka yang mereka hinrp sewaktu di dunia. Itu semua dihitung seperti

usia dan ajal mereka.'ils8

As-Suynthi m€ngemukalon atst mi dfIlant At ltqan fi Ultn Al Qtr'an (ild.2"h. 27)

drrrt Ad-Drnr Al Muttswfi At-Tafsir bi At Ma'tsur (ild. 4, h.284). ltmc.lmaaslrul-kur

periwayatan ds4- inirepaaa mu Al Mrm&ir dan Ibnu Abu H8tim, dari Ibnu Abbas.
t*t 

Qr.Maryam (19): 83.
,* Oiri*ay"tt a, oten ett-fnafari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta\+il Ayi Al Qtr'an

(ld. 16, h. 95) dengan sand-nya seperti yang dijelaskm padra aso no 314, dengan

lafaztr: mendorong mereka (berbud maksiat) dengan sugguh-sungguh'

Dinyatakan oleh Al Bukhari Mlaj1. Al Jami' AshShalrlr, pembahasan tentang taftir

0ld. 7, h. 314), dengan lafaztr: meneriakkan mereka agr berbuat maksiat secara

sungguh-sungguh.
pioft"f.u" oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bffi bi Syarh Sllahih Al

Bukhsi (ild. 8, h. 281). Ia berkatg "Atsar yangsama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim

dari Ibnu Abi Thdhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan olih Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin $1d.5,h.257) dengan

lafazh: menyesatkan mereka sescsat-sesatnya.

As-suyuthi mengemukakan ats(o- rni dalan Al ltqan fi utum Al Qur'an $ld. 2, h. 27)

dN Ad-DurT Al Mantsur fi At-T$sir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 284). lame-mauslrul-l<aa

periwayatan atsar iaikepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'
t*' 

Qr. Maryarn (19): 8a.
,*, Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

old. 15, h. 95) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
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[801] Firman Allah ra'ata, \:ij d$i Jyi+fS j5iS_"(rnsattart)

hari (lretika) Kami mengumpulkan orang-orang yang talewa kepada

Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai prutusan yang terhorrrot."Ls4e

Dia berkata, "Lafazh \.ri; malaranya adalah rukbanan

(rombongan kafi lah).' I 850

ls02l Firman Allah Ta'ala, (r"#lLAifi|;$ "Dan Kami akan

menghalau orang-orang yang &trhaka kc Neraka Jahanam dalam

kcadaan dahaga."rssr

Dia berkata, 'L-afazcr- frjg rn.t r*yu adalab dalam keadaan

sangat dahaga."lE52

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dad Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al W'an Al Azhim [ld. 5, h. 258) dengan

Iafaztr: Kami menghihrng napas-napas mereka sewaktu di dunia
As-Suyuthi mengemukakdn atstr ini dalam Al llqanfi Uum Al Qur'an 01d.2,h.27)

dengan lafaztr: ...napas mereka yang mereka hirup sewaktu di dunia
Atsar dengu teks yang utuh (seperti tadi) dinyatakan oleh As-Suyuthi ddam Ad-

Dun Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 284). la memaushul-l<aa
periwayatan otsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'*'Qr.Maryarn (19): 85.
tt5o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wit Ayi At Qur'an

(ld. 16, h. 96) dengan sanad-nyaseperti yang dijelaskan padaatso sebelumnya.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (jld.5, h. 258).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsur fi At-Tofsir bi Al Ma'tsur
(ld. 4, h. 284). la me-maushal-kan periwayatan atss rni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wo An-Nusyur, dari Ibnu
Abbas.

r85r 
Qs. Maryarn (19): 86.

r8s2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qar'an
(ld. 16, h. 96) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar no. 800.

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalaun,;r Al ltqan fi Uum Al fur'an (Jld. 2,h. 27)
dan Ad-Durr Al lulantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 486). la me-maushul-lcan

periwayatan atsar rni kepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
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[s03f Firman Allatr ra'ata, t:t& yli 
"ry 

{ii y$t"^iiAi'u{$-$
uMerelra tidak berhak mendapat syafaat lrecuali or(mg yang telah

mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemtrah."r8s3

Ibnu Abbas berkata, "Perjanjian yang dimaksud adalah kesaksian

batrwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, memumikan

segala daya dan kekuatan hanya kepada Allah, serta tidak mengharapkan

apa pun kecuali Allah.'ltt{

[804t Firman A[ah Ta'olo, 4-1;1t3! *Sesrrrguhnyo kamu telah

mendatangfian sesuatu perkara yang sangat nmmgkar."rsss

tto 
Qr.Maryanr (19): 87.

rra Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalmlr Jami' Al BaW 'An Ta\tit Ayi Al Qw'an
Qld. 16, h. 97) dengan sotd-nyayang disebutkan padaarsono. 8fi).

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Ad-Da'a 0!d.1, h. l5l8) dcngan sanad-nyL
ia berkata: Balcar bin Sahl Ad-Dimyathi menceritalcan kcpada kami, ia bcrkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah mcnceritakan kcpadalru dari Ali, dari

Ibnu.Abbas, ia berkata, '?erjanjian yang dimaksud adalah kesaksian bahwa tiada tuhan
yang berhak disembatr selain Allah, memumikan segala daya dan kekuatan hanya kepada

Allatr. Dialah pokok dari seluruh takila."
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al Asma' wa AsbShifat (h. 134).dengm sanad-

nyq ia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq Al Muzat&i mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin

Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shdih menceritakan kepada

kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan atso lrni.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'ot Al Azhin (ld. 5, h. 260). Ia me-

mauslrul-kan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Sebagian lafazh atsar ini dinyatakan oleh As-Suytrthi dalam Al ltqan fi Ulun Al

Atr'm (tld. 2, h. 27) dengan lafaztr: (yakni) kesakian bahwa tiada tuhan yang berhak
disembah selain Allatr.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Muttur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 4, h. 286). la msmaushal-kan periwayalan atss ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

"tt Q..Maryarn (19): 89.
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Dia berkata , "Lafazh til *A**ya adalah, ucapan yang sangat

besar (dosanya).'I8s6

[s0sf Firman Auah ra'ata, i; F;*iuiJr{b;3:;t- Li3i"t43
6; s$-v"j@ fil' 3($" nr*pir-hampir langit pecah karena ucawn

itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung nmtuh, karena merelra

mendalcwa Allah Yang Maha Pemurah mempwtyai *o2nt8s7

Dia berkata, "Sesungguhnya perbuatan sylrik membuat langit,

bumi, gunung dan seluruh makhluk terkeju! kecuali jin dan manusia.

Hampir saja makJrluk-makhluk itu lenyap karena keagungan Allah,

sebagaimana 0perbuatan baik orang musyrik tidak berfaedah apa-apa bila

ia masih melakukan kemusyrikan. Oleh karena itu, kita berharap Allah

mengampuni dosa orang-orang yang bertauhid kepada-Nya. Rasulullah

SAW bersabda, 'Talqinkmtlah kepada orangerang yang (hendak) mati

di antara lwlian dengan bacaan ryahadat &rlr drl, ksrena barangsiapa

yang membaca syahadat kctiko (menjelang) kcmatiannya, niscaya

diwajiblran untubrya surga'. Mereka kemudian bertanya, 'Lalu

It56 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bqan 'An Ta\til Ayi Al Qur'an
(ld. 16, h. 98) dengan sanod-ny4 ia berkata: Ali menceritalcan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadalcu dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan airar tersebut.

Al Bukhari menuturkan atsq ini dalan Al Jami' Ash-Shahilr, pembahasan tentang

tafsir (ld. 7,h.314).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Fath Al Bori bi Syuh Shohih Al But:hwi (ld. 8, h.

281) berkat4 "Atsm ini dinyatakan bersambung sanad-nya oleh Ibnu Abu Hatim dari
jalur periwayaatan Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an $1d.2,h.27)
dan Ad-Dur Al Manuur fi At-Tolsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 286). Ia berkata, "Atsar ni
berikut dua atsm setelahnya memiliki sanad ymg bersambung. la m*mauslrul-Y,an

periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas."
It57 

Qs. Maryarn [9]:90-91.

l_
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bagaimana dengan orang yang membacanya pada waknr hidupnya?'

Beliau menjawab, 'Itu lebihwajib dan lebihwajib'. Beliau lalu bersabda,

'Demi Dzat yang menguasai jiwaht, seandainya didatangkan langit dan

bumi, apa yang ada di dalomnya, aW yang ada di antara lceduanya, dan

aW yang ada di bawahnya, lalu semuanya diletaklcan pada piringan

timbangan, sedangkan syohadat.iirlr .JrI diletaftkan pada piringan yang

lain, niscoya piringan yang lain itu akan wggal dengan sebab syahadat

todi'."1t58

[S06f Firman Allatr Ta'alo, fil Oia berlcata, "Firman Allah SWT, fii
maknanya adalatr hadaman (runtuh).'l t5e

[807f Firman Allah Ta'ala, $'r;4t'1'J# "sesungguhnya or(mg-

orong yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah Yang Maha

Pemurah akan menattantkon dalam (hoti) merelca rasa kasih sayang."rw

It5r Diriwayatlon oleh Ath-Thabari datam kitab Jotti'At Batrln 'An Ta'wil Ai Al
Qur'u (ld. 16, h. 98) dcngan saru&nya scpcrti yang padla atso
scbclumnya

Dinyatalon oleh lbnu Katsir dalam T{str Al Qar'm At Azhim 6ld. 5, h. 261). Ia
mengemukalcan pur-sanad-an Ath-Thabari tahadap atso ni.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantwr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
0ld. 4, h. 286), png disambungkan secara langsung kepada dva atso sebelum dan
sesudahnya Hanya saj4 riwayat ini sampai pada lafadr: ..mcngampuni dosa orang-
orang yang Mauhid.

tt5e Di'iwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan ,An Ta'wil Ayi Al eu'an
ffld. 15, h. 99) dengan soud-nyaseprti yang disebutkan pada afr no. 804.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jani' Asl*Shahif,, pembahasan tentang tafsir
old. 7, h. 317).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi syoh slnhih Al Butrtsi Old. 8, h.
285) berkata, "Sanad otso ini dinyatakan bersambung oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali bin
Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

As-suynthi mengemukakan atsar ini dalam Al ltqan fi lJlun Al @n'an $rd.2,h. 27)
danAd-Dur Al Mantnrfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 286).

"'Qr. Maryam (19): 9d
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Dia berkata ,"Lafazh (j *a**ya adalah hubbanlcintal.'rs5t

[808f Firman Allah Ta'ala, W #'€3'5"Dan berapa banyak telah

Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melilwt

seorang Wn dari mereka atau kamu dengu suara mereka yong samar-

*arnar?"lt@

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh [{2 ma*rranya adalah, shoutan

(suara)."!s3

ooo

Tafsit Surah Thaahaa

[809f Firman Allah Ta'ala, ,J"Thaahaa."tw

trr Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balm 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 16, h. 100) dengan sanad-rrya seperti yang disebutkan padaarscno. 804.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhizr (ild. 5,h.264).

'* Qr.Maryam (19): 98.
rs3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi At Qar'an

Cld. 16, h. 102) dengat sanad-nya seperti yang tertera pada atso to.804.
Dinyatakan oleh Al Bukhari ddam Al Jami' Ash-Shahih, pembahasan tentang tafsir

old. 7, h. 314).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi Syorh Shahih Al BuHtmi fild. 8, h.

281) berkat4 "Sanad atss ini dinyatakan bersambung oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini di dalam kitab Al ltqan fr Uum Al Qur'an (11d.

2, h. 27) dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 288). Ia me-
maushul-kan periwayatan atsw ini kepada Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

t't 
Qr.Thaatraa (20): l.
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Dia berkata, "l-afa?h ^! artinya sumpah. Allah bersumpah

dengannya. Ia tergolong satu di antara nama-nama 611.5.rt86s

[810f Firman Allah ra'ata, j*'gr'&-:i$ tily* oV *Dan jika
kamu mengeraskan ucarynmu, moka sesungguhnya Dia mengetohui

rahasia dan yang lebih tersembunyi."rw

Dia berkata, "Lafazh ]:li maknanya adalah, sesuatu yang

dirahasiakan oleh anak Adam di dalam hatinya. Sedangkan lafazh jLY
maknanya adalah, sesuatu yang tersembunyi dari anak Adamls? berupa

perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, sebelum ia mengetahuinya pada

kemudian hari. Allatr mengetahui itu (semua).rE6E Pengetahuan Allatr atas

peristiwa yang telah berlalu dan yang akan datang adalah sama. Semua

makhluk di sisi-Nya dalam hal ini tak ubahnya seperti satu jiwa. Makna

ini sama dengan firman-Nya,irrs qtL I '#.$ !6IE- e
'TidaHah Allah mencipakan dan membangkitkan fumu (dori dalant

re5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jaml' Al tu1nn 'AnTa\til Ayi Al Qr'an
(ld. 16, h. 103) dengan sond-nya, ia berkata: Ali mcnccritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah mcnceritalcan kepaddcu dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menceritakan atsq lni.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al Asma'wa Ash-Shifat (h. ll9) dengn sonod-
nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kani, ia berkata: Abu
Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdu Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu
Thalhah. Ia lalu menyebutkan atsq tni.

to 
Qr.Thaahaa (20): 7.

It67 Dalanr Jdmi' At Bayantertulis: sesuatu yang disembunyikan anak Adam.
Dalam Tafstr Al Azhim tertulis: sesuatu yang tersembunyi dari analc Adam.
rm 

Penambahan di dalam dua tanda kurung ini termaktub dalam Al Asma' wa Ash-
Shifat danAd-Dur Al Mantsurf At-Tartir bi Al Ma'tsur.
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latbur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan

membangkitlmn) satu jiwa saja'."186e (Qs. Luqmaan [31]: 28)

[Sllf Firman Allatr Ta'ala, ,si)gl&''$5"Atant aht akan mendapat

petunjuk di tempat api itu."rB7o

Ibnu Abbas berkata, 'Maksudnya adalah orang yang memberi

petunjuk ja1*.rt87l

[sr2t Firman Allatr Ta'ala, d] q3A\ ,\]\;q"sesungguhnya kamu

berada di lembah yang suci, Thtwa."1872

Dia berkata, "itafazh,f3fi\ 2()\maknanya adalah lembah yan g

diberkahi.'1873

r@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Batnn 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 16, h. 105) dengm sanad yang dijelaskan padaatso sebelumnya

Al Baihaqi meriwayatkan atsar rni dalun Al Asma' wa AsbShifu, (h. 64) dengan

sanad-nya seperti yang disebutkan padaatsor sebelumnya.

Dinyatakan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 5, h. 269). Ia
menisbatkan periwayatan a*ar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi AI Ma'tsur

Cld. 4, h. 290), ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan AI Baihaqi, dari Ibnu Abbas."

"'o Qr. Thaatraa (20): lo.
ItTr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 16, h. I 08) dengan sanad yang sama seperti pada arro no. 809.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Marrtsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
(ld. 4, h. 290). lamemauslrulkan periwayatan atsar rni kepada Ibnu Al Mundzir, dari

Ibnu Abbas.

"'Qr.Thaatraa Qo):12.
"n Ar"* ini serta arsar no.8l5 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam .Iami' Al

Bayan'AnTa\tilAytAlQar'an (ild. 16,h. ll0dan lll)dengan sanad-nya,iaberkata:
Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kedua

atsu tni.
Ibnu Katsir meriwayatkan keduaatsar ini dalam T$sir Al Qur'an Al Azhizr (ld. 5, h.

27t).
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[813f Firman Allah fa'alo, 4l]
Dia berkata ,'[-afazh.ef merupakan nama lembah tersebut."lsTa

[8 r 4f Firman A r ah ra' a t a, $:3 q 
"* k t* r;*A:v t 4!. ";tai iy

"Sesungguhnya Hari Kiamat itu akan datang Aht merahasiakan

(waWmya) agar supoya tiaptiap diri itu dibalas dengan apa yang ia
,^,sahakan."l875

Ibnu Abbas berkata" 'Maknanya adalah, Hari Kiamat tidak

datang kepada kalian kecuali secara tiba-tiba.'lr6

[E15] Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata,'Maknanya adalah, tidak

ada seorang pun yang dapat memperlihatkannya kecuali 61u.rlt77

As-Suyuthi mengemukakan auo ini dalam Al ltqanfi Wun Al W'on (J1d.2,h.25)
dan AdDur Al tlantwr fi At-Tqfsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 293). Ia mcnyambrmgkan
keJ,luia atso ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'wr dagaa asar
setelahnya. lame.moushul-kan periwayatan atso ini kepada Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

,rro lbid
tt" 

Qr. Thaahaa (20): 15.
tE76 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an

(jld. 16, h. I 13) dengan sonad-nyr seperti yang disebutkan pada aarc sebelumnya.

Dinyatalran oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mottstr fi At-Tofsir bi Al Ma'*ur
(ld. 4, h. 293),yangdisambung secara langsung kepada dua atrar sebelumnya.

Itz Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir At Qr'an Al Azhin (jld. 5, h.272).la
m*maushul-kan periwayatan atsar irii kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatalcan oleh Al Qurthubi dalan Al Jami' li Ahkam Al Qw'an (ild. 6, h. 4225)

dengan lafaztr: aku tidak akan membuka rahasianya kepada seorang pun.

As-Suyuthi mengemukakan atsar inidalamAl ltqanfi UumAl Qur'an $1d.2,h.27)
dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 294).la me-mauslrul-kan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas, ia berkatq *Aku tidak
akan membuka rahasianya kepada seorang pun selain aku."
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[s16f Firman Allah Ta'ala, UA 3lg Vdj *Dan bagiku ada lagi

keperluan yang lain padanya."r87|

Dia berkata, "Lafazh AA 4g maknanya adalah, keperluan

yang lain."lETe

tSlTl Firman Allah Ta'ala, Jthi G:e 63,# uKami akan

mengembalikannya kcpada keadaawtya semula."r8$o

Dia berkata, "Lafazh tt'ii$*maknanya adalah, keadaannya

semula."lE8l

Islsl Firman Allah Ta'ata, (ii ;igt ilt i, A*i "I-atu Kami

selamatkan knnu dori kcsusahan dan Kami telah mencobamu dengan

beberapa cobaan."tse

Dia berkata, "Maksudnya adalatr, Kami telah mengujimu dengan

beberapa ujian."I883

tt' 
Qr. Thaahaa (20): lS.

"D Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta\+il Ayi At Qur'an
(ld. 16, h. I 17) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atso no.8l2.

ttto 
Qr. Thaatraa (20):21.

t88r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. I 6, h. I I 9) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada ats ar no. 812.

As-Suyuthi mengemukakan atso ini dalam Al Itqanfi Uun Al Qur'an (11d.2,h.27)
dan Ad-Dur Al Mantswr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (Jld. 4, h. 294). la me-mauslrul-kan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

ttt' 
Qr. Thaatraa QQ: a0.

1883 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta wil Ayi At Qur'an
(ld. 15, h. I 19) de,ngan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsun ini.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur
fld. 4, h. 296). la me-maushal-kan periwayatan atsor ini kepada Ibnu Abu Hatim dari
Ibnu Abbas.
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[8ref Firman Anah Ta'ata, 
"fi A6J;,*-A, ifr iJt,5;t,, pergitah

kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah

kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku."t8u

Dia berkata, "I-afa* 6{; maknanya adalah, janganlatr kamu

berdua lambat.'I8E5

Is20l Firrnan Attah ra'ata, irA 5 'Sta rt E <$ 5 {f; *uoro

berbicaralah kamu ber&ta kepadanya dengon kata-kata yang lemah-

lembut, mudoh-mudahan ia ingat atau tahat."r886

Dia berkata "Lafain gf9g-,'ii.ukn*ya adatah, apakah

ia ingat atau takut?"I8s?

As-Suyrthi mengemukalcan atss ini dalarn Al ltqanfi Ulun Al eur'az (ild. 2,h. Zt).
lame.maushul-kan periwayatan atsq ni kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.t* 

Qr. ThaahnQ}):42.
1885 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqnn 'An Ta'wil Ayi Al eur'an

fild. 16, h. 129) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada a6ar sebelumnya
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 5, h. 287).lame-

mauslrul-kan periwayatan atso ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bti bi syarh slrahih Al

Bukhari (ild. 8, h. 288). Ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari
Ali, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi mengemukaktn atsar ni dalan Al ltqan fi UIum Al ear'an !ld. Z,h. 28)
dan Ad'Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Mo'tsur 0ld. 4, h. 301). la me-maushul-kan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"" Qr.Thaahaa (2$: aa.
r8t7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta wil Ayi Al eur'an

(ld. 16, h. 129) dengan sanad-nyayang disebutkan pada affar no. 818.
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

(jld. 4, h. 301). la me-maushu/-kan periwayatut atsat ini kepada Ibnu Al Mundzir dan
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[s21f Firman Allah ra'ala, aai?,,"ii,dr? &1"5i9;i6 "Musa

berkata, 'Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kcpada tiay
tiap sesuatu bennk kcjadiannya, kemudian memberinya pehmiuk'."r888

Dia berkata, "Maknanya adalah, Dia telah menciptakan bagi

segala sesuatu masing-mas ing zauj ahu (pasangannya). I $r Kemudian Dia

memberi mereka petunjuk untuk pernikahan mercka, mencari makanan,

minuman, tempat tinggal bagi mereka, dan maulidihi (cara manperoleh

anak).'lts

[s22f Firman Anah ra'ata, A{j,$ US 75 A,{ 3t+ti:L. i6
"Mttso menjawab, 'Pengetahuan tentang itu odo di sisi Tuhanht, di

dalam sebuah bitab, Ttrtan kami tidak akan salah dan tifuk (Wla)

lu1)a'."1891

t- 
Qr.Thaahea(20): 50.

Itte Datam Al Asma'va Ash-Shtfat dan Al ltqanfi Ulun Al Qln'mEtnilis:...tthalru
Gohnya).

It$ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayot'AnTa'vil Ayi Al Qur'an

fild. 16, h. 13l) dengmsanod-nya seperti yang disebutkan padaararno. 818.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan al Asma'wa Ash-shila, o. 106) dengan sanad-

nyq ia bcrkda: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Abu

Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-

Dadmi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr meirceritakan kepada kami, ia

berkata: Muawiyah menceritakan kepadalcu dali Ali, dari Ibnu Abbas, ia lalu

menyebutkan a*ar rni.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin {Sld.5, h. 291) dengan

lafazh: maknanya adalah, Dia telah menciptakan bagi segala sesuatu masing'masing

jodohnya
Dinyatalcan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

0ld. 4, h. 302). la me-maushulkan periwayatannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mengemukakdn atsar ini dalanAl ltqanfi Uum Al Qur'an (jld' 2, h. 28).

Namun ia membuang lafaztr: wa maulidihi (cara memperoleh anak).
Iter 

Qs. Thaahaa (20):52.
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Dia berkata, 'L-afazh ;4'!; t" U{ '*"k,*ya adalah,

Tuhanku tidak akan salah dan lupa."l8e2

[823f Firman Allah ra'ata, i;ViY,e'F i*;3* d*i $:;; aiti

iS*G;$i"nCi6iC i3i';r.*ua*a ltumi tumbuhkan dengan air

hujan itu berjenis-jenis dori twnbuh+umbuhan yang bermacam'

macam."1893

Dia berkata, "Firman-Nya, gr gG n'Dmi twnbuh-tumbuhan

yang bermacam-macom'. I,llfa/r- ii" maknanya adalah mukhtalif

(beraneka mgam)."ts

[824f Firman Allah ra'ata, {Ai:G'&.}(i,[s "D*tpdonya Kami

akan mengeluarkan kamu pada kali yanglain."rses

Dia berkata, "Lafazh irfi *d."*Va adalah, marratan (sekali

waktu).'18%

[825f Firman Allarr ra'ata, $4;ii r|via{ -t*: g} 4 ic
eiet i,i'L frVU fr* " B er kat a Mus a lwPada mere ka,' C e I akal ah

"2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 16, h. 132) de,ngan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar no. 818.

As-Suyuthi mengemukakan a*o ini dalam Al ltqan fi Wum Al Qur'an (ild. 2 h. 28)

dan Ad-Dur Al Mantswr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 302). la me-mauslrul-Y'an

periwayatan alsor ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
tt' 

Qr. Thaahaa (20): 53.
r8q Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 16, h. 132) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar no. 818, ia

berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar rni.
tt" 

Qr.Thaahaa (20): 55.
Its As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalan Al Itqanfi Wum Al Qur'an (ld. 2, h.

28). Ia me-mauslrul-kan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.
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kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah,
malra Dia membinasakan kamu dengan siksa'. Dan sesungguhnya telah
merugi orang yang mengada-adakan kcdustaan.,,t&eT

Dia berkata, ,,I,.fa,io K# maknanya adalah, maka Dia
faythlikafum (membinasakanmu).,, I Ee8

[s26f Firman Auah ra'ata, &j;SC;i U+),9gij q.i Lyl]6
$3li'{i4,,6 ir l4+,'7Ve) e ka b e rkat a,,Se sun gguhnya dua or an g
ini adalah benm-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari
negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kcdu&tkan kamu
yang utamat.ttl899

Dia berkata, "Maksudnya adalah, (hendak merenyapkan kami)
dari orang-orang yang lebih utama dari kamu, yaitu kaum bani
Isra'il."lm

[82fl Firman Atlah ra'ata, 8a{;8s A$J "Kamu tak usah khm,atir
akan tersusul dan tidok wah tahtt (ahan tengelan).,,r%r

Dia berkata, "Maknanya adalah, kamu jangan khawatir tersusul
oleh keluarga (bala tentara) Fir'aun, dan jangan takut tenggelam ke dalam
laut."t$2

"' Qr. Thaatraa (20): 61.
Its Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani, At Bcyan .An To,wil Ayi At ear.an

0ld:f9, h. 135) dengan sanad-nya seperti yang tertera p ada atsq no. g23.

"o Q..Thaahaa (20):63.
rs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami, At Bayan ,An Ta,wil Ayi At eur.an

0ld:19'h. l37dan 138)dengan sanad-nyasepertiyangdisebutkanpada asarno.g23.t'' 
Qr. Thaahaa (20): 77.

rry Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan ,An Ta,wil Ayi Al eur,an
Old. 16, h. 143) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menceritakan atsar rni.
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[828f Firman Allah Ta'ala, €]3:{6'{ft'F$liit *oon Kami telah

menurunlran kepada komu sekalian manno dan salwa."rm3

Dia berkata, "Irafacr. €tLXfS maknanya adalah, burung yang

mirip dengan bunng pu5ruh."lry

[82ef Firman Altah Ta'ala, *-W{|#$Y*.[ntt "Makantah

di antara rezeki yang baik yang telah lbmi berifun kcpadamu, dan

j anganl ah me lampui batas Tndoqn-'rw

Dia berlota, aafaztryb$ {j *rfr-v" yaitu, janganlatr

h$uat zhalim.'leo6

[830f Firman Allatr Ta'ola, t;fi "Maka sesungguhnya binasalah ia)'

Dia berkata, "Maknanya adalah, maka sesungguhnya celakalah

ia."lffi

Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalfr Ad-Dw Al Mantsur fi At-Tdsir bi Al Ma'uw
(ld. 4, h. 304). la me-lmaaslrul*n p€riwaydan atso ini kepada Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbos.t* 
Q..Thaatraa (20): 80.

rry As-Suyuthi mengemulcakm aao ini dalam Al ltqan fi Ulum Al Qar'an (ld. 2, h.

28). Ia me-maushul-l<an periwayen ono ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

'*t Qr.firaahaa (20): Sl.
rs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qrr'an

(ld. 16, h. l,t4) dengan sanad-nyasqern yang disebutkan pada atso no.827 -
try Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani'At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 16, h. 145) dengan sanod-nyrxpati yangdisebutkan padaatsarno.827.
Dinyatakan oleh Al Buthari daJiam Al Janti' Ash-Shahih, pembahasan tentang tafsir

0ld. 7, h. 320).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syoh Shahih Al Bufi:hari (ild. 7, h.

287) be*ata "Atso ini dinyatakan bersambung sanad-nya oleh Ibnu Abu Hatim, dari
jalur periwayatan Ali bin Abu Thalhah."

Dinyatalcan oleh Ibnu Kasir dalam Tdtir Al Qar'an Al Azhiz (jld. 5, h. 301). Ia me-

mouslrul-l<an periwayatan atsoinikepadaAli bin Abu Thdhdl, dari Ibnu Abbas.

TAFSIRIBNUABBAS



[8i]1f Firman Allah ra'ata, tt:i3?WJ6l;t;Q1$)(fi 4$ 
*Don

sesungguhnya Alu Maha Pengampun bagr orang yang bertobat,

beriman, beramal shalih, kemudian tetap di jalan yang benar."te08

Dia berkata, "Lafazh AE $3fr 'Dan sesungguhnya Aht Maha

Pengampun bagi orang yang bertobat', dari kemusyrikan 
-'Sl?e'Dan

beriman'. Yakni bertauhid kepada Allah'-l6f- Ui 'Dan beramal

shalih'. Yaloi menunaikan kefardhuan-Ku."l s

tS32l Fiman Allah Ta'ala, tsfi f "Kr*rrdr* tetap di jalan yang

benor.'"

Dia berkata, "Maksudnya adalah, dia tidak regs.:rlelo

[s33f Firman Allah Ta'ala, (4L,3Lj6fiU$6 "M"rrka berknta,

'Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjionmu dengan kcmatnn kami

sendiri'. "r9rl

Dia berlota, "Lafazh ((ilmaknanya adalah, dengan perintah

Kami."l9l2

'* Qr.Thaalraa Q0):82.
's Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Balwt 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an

(ld. 16, h. 145) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padra atso no. 827 .

Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ild. 4, h. 305). la me-mawhal-kan periwayatan atsqr ini kepada Ibnu Al Mundzir dan
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat ini ia menyambrmgkannya kepada

arr@ setelahnya
rero Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balun 'An Ta'wil Ayi Al eur'an

(jld. 16, h. 145) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padra atso no. 827 .
rerr 

Qs. Thaatraa (20): 87.
pt'Diriwayatkan 

oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an
fild. 16, h. 147) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu mengemukakan atsar ini.

As-Suytrthi mengemukakan atsar ini dalam Al Itqanfi Ulun Al Qar'an (ild. 2, h. 28).
lam*maushul-kan periwayatan atsor tni kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[834f Firman Altah ra'ata, ";q* iji il i;;14u4 55,5"$36
iiJ*1'X, J;$KS 14; 4L 

" 
ii,j{JtdL JE$ :'^ffi i Gi 6{'t'y

tTJtpiauBerlata Musa, 'Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu

di dalam lrehidupan di dunia ini (hanya dop"t) mengatalcan, "Janganlah

menyentuh (aht)". Dan sesungguhnya bagimu huhnnan (di akhirat) yang

kamu sekali-kali tidak doryt menghindarinya, dan lihatlah tuhanmu itu

yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan

membakarnya, kemudian lrami sungguh-sungguh alcan

menglwmbwkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan)'."rer3

Dia berkata , "l.lrfazh ky ,* €:y maknanya adalah, yang

kamu selalu beribadatr kepadanya."lela

[835f Firman Allah Ta'ala, 4i efi|;i'! {SF "Sesungguhnva

kami akan membakarnya, kcmudian kami sungguh'sungguh akon

menghamburkannya trc dalam laut (berupa abu yang berserakon)."

Ia berkata, "Lafazh fr;j maksudnya adalah (membakarnya)

dengan upi.'"tt

[s36f Firman Alla]r Ta'ala, l3:5 ;1i A ie;i'] "Kemudian kami

sungguh-sungguh akan menghambwkanrrya fte dalam laut (berupa abu

yang berserakan)."

rers 
Qs. Thaatraa (20): 79.

'o'n Ats* ini serta atsor no.835 dan 836 diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami'

Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an old. 16, h. 153) dengan sanad-nya seperti yang

disebutkan pada atso sebelumnya.

Ketiga atsar ini dinyatakan oleh oleh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At'

Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 307). la me-maushal-kan periwayatat atsar-atss ini
kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Pada atso no. 834 dan 835 As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqan fi uum Al

Qur'an (ild. 2, h. 28). lame.matrshul-kan periwayatan kedua atsqr ini kepada Ali bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.
ttts lbid
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Dia berkata, "Maknanya adalah, kemudian srmgguh kami akan

menaburkannya ke dalam laut.'lel6

[837f Firman Allah Ta'ata, {r#li5-i5frlS"*lU* ,,Merekn kckat

di dalam kcadaan itu. Dan amat buruHah dosa itu sebagai beban bagi

mereka di Hari Kiamat."rer7

Dia berkata" "Maksudnya, itulatr seburuk-buruk perkara yang

harus mercka pikul.'l el t

[si]sf Firman Altatr ra'ata, W $tFI 4 i# A;lgS- uMereka

berbisik-bisik di antara mgreka, 'I(amu tidak berdian (di dunia)

me lainlran hanyalah sepuluh (har, t. nz e 7 e

Dia berkata, *lrrfacr.ff;! 6j1't $- maknanya adalatr, mcreka

saling berbisik satu sama lain."lno

,t t lbid
"t'Qr. Thaatraa (20): l0l.
rert Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta\til Ayi At Qur'an

$ld. 16, h. 154) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kcpadalsq ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadalcu dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.5, h. 104) dengan

lafazh: maksudnya adalah, kemudian ia tidak merasa ragu.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Uum Al Qn'm (ild. 4, h. 305) dan

m*maushul-kannya kepada ar.rar sebelumnya. Ia juga me,ngemukakan atsar ini dalam
Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur fild. 4, h. 307). lt memouslrul-l<an
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi kembali mengemukakdn atsar ni dalarn,;r Al hqanfi Uam Al Qur'an Qld.
2,h.28) dengan lafazh: rtr maknanya adalah seburuk-buruknya.

"t' Qr. Thaatraa (20): 103.
reo Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 16, h. 155) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
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ls39l Firman Allah Ta'ala, G'J'. 6'6 l"t{;t "Maka Dia akan

menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali."re2r

Dia berkata, "Maksudnya adalah rata (gundul), tidak ada tumbuh-

tumbuhan di atasnya."le22

[840f Firman Allah Ta'ala, g<iJ(y.Q-6;S "Tidok ada sedikit pun

kamu lihat podanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi."re23

Dia berkata, "I-afazin l&mahtanyaadalah lembah. Lafazh

malananya adalah tempat yang mend^yi.nr/24

ls4ll Firman Allah Ta'ata, a$it rrrr"x'&g 
"rjxi 

5;1 #;-
6$t'€3fi ;i*;*rod, hari itu manusia mengituti (menuiu kepada

suara) Wnyeru dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semuo

As-suyuthi mengemukakut atsar ini dalarr. Al ltqanfi Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 28)

dar Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 307). la me-mauslrul'l<an

periwayatan atso ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

''' Qr.Thaatraa (20): 106.

'* Att* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al

@tr'an (16 h. 155) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padaatso sebelumnya.

As-suyuthi mengemukakan atsu lni dalan Al ltqanfi Uum Al Qur'an (t\d.2,h.29)
dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur fild. 4, h. 307) dengan lafazh: tidak

kokoh. lame-maushzl-lcan periwayatan atsar yang tertulis dalam Ad-Dur At Mantsur fi
At-Tafsir bi Al Ma'tsur kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ia menyambungkan atsq irri kepada atsr sebelumnya.

'* Qr.Thaahaa (20): lO7.
rea Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' AI Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. 16, h. 156) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padaarsarno. 838.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalarn Al Jami' Ash-Shahih, pembahasan tentang tafsir

01d.7, h. 320).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Fath Al Bari (ild. 8, h. 287)berta4 "Ibnu Abu Hatim

menyatakan sanad atsar ini bersambung dari Ibnu Abbas."

As-suyuthi mengemukakut otsar ini dalan Al ltqan fi Ulum Al Qur'an $ld. 2,h. 29)

dwr Ad-Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 307) yang disambungkan

secara langsung dengan arstr sebelumnya.
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stmra kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar

kc cuali b i s ikan s oj a."re2s

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Lafazh t1€lt malananya adalah

terdiam."l96

[t42f Firman Allah Ta'ala,

kcanli bisikon soja."

" Malca kamu tidak mendengar

Ia berkata, "Lafazh (5 maknanya adalah suara yang samar-

sa'nar."l97

[s43f Firman Allah Ta'ata, 6t l;'6 <'Lf6'rbt i;+nJi #t
"Dan tunduHah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang

Hidup Kekal lagr senontiasa mengwas (makhluk-Nya). Dan

sesungguhnya telah merugilah orang yang melahtkan kczaliman."reB

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh ciS maknanya adalah dzallat

(tertunduk)."1%e

t't 
Qr. Thaatraa (20): 108.

re6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Bayan 'An Ta\til Ayi Al Qtn'an
(ld. 16, h. 156) dengan sanad-rya seperti yang disebutkan pada atsar no. 838.

As-Suyuthi menge,mukalcan atsarinidalarnAl ltqanfi UumAl Qur'az (ild. 2,h.29).
lame-maashul-l<anperiwayatan atsar rni kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

re7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam kitab Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al
Qur'an (ild. 16, h. 157) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsarno. 838.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Talsir Al Qur'an Al Azhiz (ild. 5, h. 310). Ia me-

mauslrul-kan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Al ltganfi Ulum Al Qar'an (Jld.2,h.29)
dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 4, h. 308). la me-mauslrul-kan

periwayatan atsar dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur ini kepada Ibnu

Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

''t Qr. Thaatraa (20): I I l.
''e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. 16, h. 158) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

6$gsfi
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[844f Firman Allah ra'ata, {;(At34i53ifi,*)},2f' j3- "
( i *Oo, barangsiapa mengerjakan amal-amal yang shalih dan ia

dalam keadaan beriman, maka ia tidak lhotatir akan perlalann yang

tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pt la) akan pengurangan halmya."re30

Dia berkata, "Maknanya adalah, anak Adam tidak akan khawatir

pada Hari Kiamat nanti ia diperlakukan tidak adil hingga amal

kejelekannya ditambah dan ia tidak al€n dizhalimi hingga amal

kebaikannya dikurangi.' I e3 t

[sasf Firman Allatr Ta'ata, (,f :i, i4'lj6ko,i":('dl$iA;
"Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan k"Wda Adam dahulu, maka

ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kcmauan

yang kuat."1932

AMullatr (Abu Shalih) menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan

k€padalo dari Ali, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi mengemukakan atsar rni dalam Al ltqanfi Uum Al Ar'ot (J1d.2,h.29)

dn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\su (ld. 4, h. 308). la me-maushd'kan
periwayatan atso ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

tto 
Qr.Thaatraa (20): ll2.

ts' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 16, h. 159) dengmsanad-nya seperti yang disebutkan padaatso sebelumnya.

Dinyatalcan oleh Al Bulfiad dalarn Al Jami' Ash-Shahrh pembahasan tentang tafsir
(jld. 7, h. 320), dengan lafaztr: dan ia tidak akan dizhalimi hingga kebaikan-kebaikannya

dihmngi.
Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syuh Shahih Al Bulhoi (ild. 8, h.

2E7) du Al Qasthatani dalam lrsyad As-Sari ti $wh Shahih Al Bukhari (J\d.7,h.237)
bertata, "Atsar ini dinyaf,akan bersambung sanad-tya oleh lbnu Abu Hatim dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."
Dinyatakan oleh As-Suyuthi datam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

Cld. 4, h. 308). la me-maushal-kan periwayatal atsar ini kepada lbnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al Itqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 29) dengan

lafaz.h: (ia tidak akan lhawatir) diperlakukan tidak adil hingga amal keburukannya

ditambatr.
to'Qr. Thaahaa (20): 115.
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4 {3 "oo"

Dia berkata, "Firman-Nya 'oi maknanya adalarr, ia raru
menin ggalkannya. " I e33

[S46f Firman Allatr Ta'ala, 6S :i
pdanya fumauan yang htat. "

Dia (bmu Abbas) berrot , "Maknanya adarah, Kami ti&k
menjadikan kemauan yang kuat untuknya.,les

lt4Tl Firman A[ah Ta'olo, e-f, $ W W { JfiS uhn
seswtgguhnya kamu tidak akan merosa dalnga dan ttdok (puta) akan
ditimry pnos matahoi di dalomnya."re3s

Dia berkata, "Maknanya adalah, kamu tidak al€n mengalami rasa
dahaga di dalamnya dan tidak pula mengalami rasa ptnas.,le3o

[E48] Firm an AI I ah Ta' a I a, f#3 G''red, fr 1r$ cr+; & T]1 fi
{S }a#l 7j*O* barangsiapa berpaling dari pringatan-Ku, maka

te? Atsor ini scrta atsar no. g116 diriwayakm olch Ath-Thabari ilalam Jant, Al
Balnn 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an 0ld. 16, h. 160 dan 16l) dcngan sono&nyaseperti yang
disebutlrur @a atso no. t43.

Kedua arsar ni dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir
bi Al Mo'tsur (ild. 4, h. 309). ra m*mousrntl-kan periwayatan ke/rua atsar ini kepada
Ib,nu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.,rn lbidt't 

Qt. Thaatraa (20): I19.
reo Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bqnn ,An Ta,wil Ayi At err.an

0ld. 16' h. 162) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia latu menyebutkan crs4r ini.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma-tsur
0ld. 4, h. 3l l). Namun pada atsar ini ia membuang lafaztr: rasa dahaga. la me-mauslrul-
kan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

tidak Kanti dapati
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sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan

menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta."te37

Dia berkata, "Lafazh & maknanya adalah Asy-Syaqa

(celaka)."1e38

[849f Firman Alhh Ta' ala, riXi Jjigtfl qt Oht" S e sun sguhnya pada

yang demikion itu terdapat tando-tanda bagi ormgyang berakal3tese

Dia berkata, "Lafazh #t d;f maknanya adalah, orang yang

bertakwa.'lqo

[850f Firman Allah ro'ata, #LtCA.i'ASn,=i':,W$1i *Dan

sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdalrulu atau

tidak ado ajal yang telah ditentukan, pasti (adzab itu) menimpa

mereka."l%l

'o' Qr.Thaatraa (20): 124.
rs' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

Cld. 16, h. 163) dengaasanad-nya seperti yang disebutkan padaatso sebelumnya.

Dinyatakan oleh Al Bulfiad dalan Al Jami' Ash'Shahii, pembahasan tentang tqfsil

old. 7, h. 320).

Ibnu Hajar Al Asqalani fild. 8, h. 287) dan Al Qasthalani dalam Irsyad As'Sari Qld.
7,h.238') berkata, "Atso ini dinyatakan sanad-nya bersarnbung oleh Ibnu Abu Hatim

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.5, h. 316).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

Cld. 4, h. 311). Iame-mausha/-kan periwayatal atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dan

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"" Qt. Thaahaa (20): 128.
rm Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al

Qur'an.Qld. 16, h. 167) dengan sanad yang sama seperti pada atsar no.832.

'*' Qr. Thaahaa (20): 129.
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Dia berkata, "Lalbzh d$;mat<nanya adalatr kematian."lea2

ooo

Tafsir Surah Al Anbiyad

[851f Firman Allah Ta'ala, ifrffif6.I "Bahkan mereka berlrata

(puta), '(Al Qtr'an itu ada@ mimpi'mimpi yanglcolut'.'n%3

Dia berkata" "Firman-Ny r, pfrlrijmaknanya adalah mimpi-

mimpi yangrancu."l%

[852f Firman Allah ra'ata, e'4r#15{ii-.$:$'f5efri An',&
'd;5-{; .*:'8 "Dan kepunyaon-Nyalah segala yang di langit tun

di bumi. Don malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, merefu tiada

memryryai rasa anghth utuk menlnmboh-Itlya dan tiada (pla) merasa

letih!t%5

Dia berkata, "l*rfazh 'Ai;5-{j rna,rr*ya adalatr, mereka

tidak pematr surut.'le6

tq2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Boyan 'An Ta'vil Ayi Al

Qu'an.$ld.l6, h. 157 dan l5E) dengan sanadyangsama scperti padis- a*ot no.832.

Din),atakan oteh As-suyrthi dalam Ad-Dur Al Monsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

old. 4, h. 312). la me-mouslrulkan periwayatan atso ni kepda Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'*'Qr.Al Anbiyaa' (21): 5.
rs Diriwaymkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An To'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 17, h. 4) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadalcu, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu mcnyebutkan atsar ini.

'*t Qr.Al Anbiyaa' (21): 19.
ts Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

[ld. 17, h.9) dengu sanad-nya seperti yang disebutkan sebelumnya.
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[853f Firman Allah ra'ata, C$y6;r:;-{;'#6i itfi',n;(&
'oj i" 4r:;'i it ;i€i *.luoh mengetahui segala sesuatu yang di

hadapan mereka (malaikat) dan yang di belaknng mereka, dan mereka

tiada memberi syafoat melainkan kepada orangyang diridhai Allah, dan

mereka itu selalu berlati-hati karena tatatt kepada-Nyo.""o'

Dia berkata, "Lafazh #i A 'Kepada orang yang diridhai

Allah', maksudnya adalah orang-orang yang merasa ridha dengan

kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembatr melainkan Allah.'1e48

[854f Firman Allah ra'ata, 6{t 6lL {;.i6 ,7!;'*r i}Wfr$t; itr
"Dan apalcah orang-or(mg yang kafir tidak mengetahui bahwasanya

langrt dan bumi itu lreduarya dahulu adalah suatu yang Pddu "te+e

Dia berkata, "Lafa/r- 6;-, *A**ya adalah multashiqataini

(keduanya menyatu). " 
I e5o

Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

0ld. 4, h. 315). lame-maushul-kan periwayalat atso ini kepada Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

'*' Qr. Al Anbiyaa' Ql): 28.
rq8 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 17, h. 13) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan pada arsr no. 851-

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma'wa Ash-shifat (h. 134 dan 135) dan l/
Ba'ts wa An-Nusyur (h. 55) dengan sanad-ny4 ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkur kepada

kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsr ini.

As-Suyuthi mengemukakan atsdr ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 4, h. 317).lame-mauslrul-V,atperiwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalan Al Ba'tr, dari Ibnu Abbas'

"n'Qr.Al Anbiyaa' (21): 30.
reso Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(Jld. 17 h. 14) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar no. 851.
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[8ss] Firman Auah ra'ata, *a'irlas;{:r$;3qr:6 $i';f, "$ fi,fij;Oan Diatahyang telah menciptakan malam dan siang, matahari

dan bulan. Masing-masing furi lce&nnya itu beredar di dalam garis

9darryp."l9'l

Dia berkata, "Lafazh 96 maknanya adalah datran (tempat

perputaran)."1e'2

[E55f Firman Allah To'ala, 'o]ij-"neredo."

Dia berkata, "Lafazh 'ofrr- maknanya adalatr yajntn

(berjalan)."re53

[ssfl Firman Allatr ra'ata, 'lg ifit ;lfy {fr3bifi't$t,# Y
6;3i(j1|"rtoyrtop yang beriiwa akan merasakon mati. Kami akot

menguji kamu dengan koburuh,an dan kebaikon sebagai cobaan (yang

sebenor-benotyo). hn hanyo lwpda lfurnilah kanu

dikornbalillml.ie'a

As-Suytrthi mengemukakan atsar ini dalatn Ad-Dur Al Mantnr fi At'Tafsir bi Al

Ma'tsur (ild. 4, h. 317). Ia menambahkan pcnghubungan riwayd atst ni kepada Ibnu

Jarir.
re5r 

Qs. At Anbiyaa' (21):33.
t 5, Atss ini serta atsT no.856 dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanJt Uum

Al Qu',an (lld.z, h. 29) dan Ad-Dur Al Manttur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h.

3lS). Ia me-mauslul-kan periwayatan atsqr irri kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan

Ibnu Abu Hatim.
Al Bukhari mengemukakan atsar no.856 dalam Al Jami' Ash-shahih pernbahasan

tentang tafsir (ild' 7, h. 323) dengan lafazh: lj.Jrj-ma}llanya adalatr berputar'

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Sh&ih Al Bukhari (ild. 8, h.

289) berkata, "Atsn ini dinyatakan bersambung sanad-nya gFtt t!-P Al Mundzir dari

Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 6;i;-# a Y makranya adalah,

masing-masing mcngelilingi sekitarnya.
te53 lbidt" 

Qr. Al Anbiyaa' (21): 35.
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Dia berkata, "Maksudnya, Kami mengujimu dengan kesusahan

dan kesenangan, sehat dan sakit, kaya dan miskin, halal dan haram, taat

dan maksiat, serta petunjuk dan kesesat*.rrles5

[858] Firman Allah Ta'ala, 6#,:l'-Vp7{!'O"" tidak (pula) mereka

ditindungi dari (adzab) Kaml ilttzutes6

Dia berkata, "Irafazlr, .< ii.3t-maknanya adalah, mereka (tidak)

diselamatkan."le5T

[ssetFirmanA[ahra'ata,5j+ii\i6"Qsfi ;.r#iGr,ii,*6
"Bahwasanya lfumi mendatangi negeri (orang fufir), lalu l{ami htrangi

Itnsnya dori segala penjwurrya. Maka apakah merekn yang

menang?"1958

te55 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 17, h. 19) dengur sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muawiyalr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebu*an atso
ini.

Dinyatakan oleh Ibnu Iktsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (jld. 5, h. 335).

As-suyuthi mengemukakan atsor iti dalan Ad-Dur Al Mon*ur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 4, h. 319).lame-mauslwl-l<aoperiwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al-La'lika'i dalaml,s-Sznnah, dari Ibnu Abbas.
re56 

Qs. Al Anbiyaa' (2\: a3.

"t'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 17, h.23) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsar sebelumnya.

Dinyatalran oleh Al Bulfiari dalam Al Jami' Ash-Shahih, pembahasan tentang tafsir,

dengan lafazh: mereka (tidak) dibela
Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bulhari 6ld. 8, h.

289) berkata" "Atsar irri dinyatakan bersambung sanad-nya oleh Ibnu Al Mundzir dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-suyuthi mengemukakan atsar im dalatn Al ltqan fi Uum Al Qur'an (ld. 4, h.

319). Ia me-maushul-kan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim,

dari Ibnu Abbas.
re58 

Qs. Al Anbiyaa' (2\: aa.
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Dia berkata, "Maksudnya, adalah, Kami kurangi penduduknya

dan keberkahannya." I e5e

[S60f Firman Allatr Ta'ala, (tt Ai$ "Maka lbrahim membuat

berhala-berhala itu hancur berpotong-potong. "rw

Dia berkata, "Lafazh 6'1i maf<nanya adalah huthaman (hancur

berantakanl.rrle6l

[s6rf Firman Arah ra'ata, rir rft -J6 #f* 6\l1gfi$
4-+fir,'u irL gy -flsg'J Sy'rly$ rS,>i3,1fi e {,6* oo,
(ingatlah kisah) Dzun-Nun (Yunus), kctika ia pergi dalam keadaan

marah, lalu ia menyangka bahu,a Kani tidak akon mempersempitnya

(menytlitkamya), maka ia menyeru dalam keadaan yong sangat gelap,

'Bahu,a tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha

Suci Englau, sesunggufurya alru adalah termasuk orang-orang yang

zhalimt.nte62

Dia berkata, "Firman-Ny 
^ 

)4tr,ifi6'#maknanya adalah, ia

menyangka Kami tidak menetapkan hukuman kepadanya dan tidak pula

memberi ujian kepadanya atas perbuatannya terhadap kaumnya ketika ia

r$e As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulun Al Qt'on (ld. 2, h.

29). la me-maushul-kan periwayatan atsor ini kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu
Abbas.

'* Qr.Al Anbiyaa' (21): 58.
rsr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al fur'an

(ld. 17, h.28) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsarno.857.
As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Al ltqan fi Uun Al Qur'an (ild. 2,h. 29).

lame-maushul-kan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'*'Qr. Al Anbiyaa' (2t):87.
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marah, karena ia pernatr maratr kepada mereka lalu meninggalkan

mereka. Dzun-Nun kemudian mendapat hukuman atas hal tersebut."ls3

[862f Firman Allah Ta'ala, 69{;6ljtUt "Dan mereka adalah

orang-orang yang Ht*ryt kepada Kami."reil

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang

membenarkan apa yang telah Allah firrunkan."ls5

[s63f Firman Allah Ta'ala, H: W','^-|'A #g ",.$ iL
*ti56 *Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kanru

semua; agama yong satu dan Aku adolah Tuhanmu, maka sembahlah

16;tte66

rs3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi At Qar'an
fild. 17, h. 52) dengan sanad-nyao ia berkata: AIi menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abdullatr menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsor ini,

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalarn Al Asma'wa Ash-Shifat 9.653) dengan sanad-
nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al
Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Abdus mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Utsman bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Shatih
menceritakan kepada karni dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhdr, dari
Ibnu Abbas, ia berkata, "Ia mengira dirinya tidak akan dihukum dengan adzab yang
turun kepadanya"

As-Suyuthi mengemukakan a*ar ini dalanr Ad-Dar Al Mantsur fi ArTafsir bi Al
Ma'tsur fild. 4, h. 353) dan Al hqanfi Uum Al Qur'an (11d.2,h.29).tamengemukakan
riwayat pertama pada atsar yang tertera dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma\sur (ild. 4, h. 332\.la me-maushzl-kan periwayatannya kepada Ibnu Jarir dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh: ia marah terhadap kaumnya, lalu ia menyangka
Kami tidak akan menyulitkannya. Maksudnyq ia menyangka Kami tidak menetapkan
hukuman kepadanya....t* 

Q..Al Anbiyaa' Qt):90.
r$5 Dinyatakan oleh Ibnu Katsir datam Tafsir Al Qar'an AI Azhim(ild. 5, h. 364). Ia

me-maushul-kan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.to 
Qr.Al Anbiyaa' (21):92).
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IbnuAbbasberkata,*Lafazh'r';.t'^A{Smaknanyaadalah,
agamamu adalah agama yang safu."le67

[s6af Firman Alla]r ra'ata, :fue fr'dU;|;XZ+$CE
Sjri-.f:i"Hingga apabila dibukakan 6eito*1Ya'juj dan Ma'juj, dan

mereka twun dengan cepat dri sehruh tempat yang tinggi."rw

Ibnu Abbas berlota, 'Maksudnya adalah, meneka datang dari

seluruh tempat yang tinggi."l$e

[s65f Firman Allatr Ta'ola, 1?*.:.; ifrvj'u6:31:'6;Z:ly
OirlqSfi"Senmgguhnya komu dan aw yang kanru sembah selain

Allah, adalah umryn Jahanam, kamu pasti masuk kc dalamnya."re?o

Dia berkata, "T-afazh 3i .4,2 maknanya adalah Syajaru

Johannam (pohon Neraka Jahanam)."Ie I

ts7 Diriwayatlcan oleh Ath-Ihabari dalam Jami'At Bayott 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an
(ld. 17, h. 67) dcngan sonad-nyaseperti yang tcrtera pada arsr tcrdahulu.

As-Suyuthi mengemukalcan atsar ini dalam A&Dtr Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al
Ma\sur (ild. 4, h. 335). lame-mouslruI-kan periwaydan asq ini kgpada Ibnu Jarir dan

Ibnu Abu Hdim, dari Ibnu Abbas.

'o Qr.Al Anbiyaa' (21):96.
ls Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an

(ld. 17, h. 72 dn 73) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padra atso no. 861 .

As-Suyrthi me,ngemukalcan atss ini dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'on (ild. 2, h. 30)

dan Ad-Dn Al Man*w fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. 4, h. 336). la'me-mouslrul-l<an

periwayatan atso yamrg tertera dalam Ad-Drrr ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir
dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas.

''o Qr.Al Anbiyaa' (21): 98

'n' At"ar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam V,rtab Jami' Al Bayan 'An

Ta'wil Ayi Al Qar'an (ild. 17, h. 84) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada

atsono.86l.
As-Suyuthi mengemukalon atsar ini dalarn Al hqan fi Uun Al Qar'an (ld. 2, h. 30)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 339). la me-maushul-kan

periwayatan atsq yang tertera dalam ad-Dun ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

TAFSIRIBNUABBAS



[866f Firman Allah Ta'ata, $ ,i\ij {#,JI Li
'anfr "Bahwasanya orang-orang yang teloh

15 ,r1::. o-ifriy
ada untuk mereka

lcetetapanyangbaik dari l(ami, mereka itu dijouhkm dari neraka."le72

Dia berkata, "Mereka adalah para kekasih Allah yang berjalan di

atas Ash-Shirath dengan cepat hingga kecepatannya melebihi Buraq,

sedangkan orang-orang kafir saat itu (melintas) dalam keadaan

berlutut."l973

[867f Firman Allah ra'ata, v!24y#id$1zfi"*i5- *(Yaitu)

pada hari Kami gulung langit sebagaimana mengulung lembaran-

Iemboran kertas."t9?A

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh ;At ,y;.f-t ;S{ maloanya

adalah, laksana melipat lembaran-lembaran kertas pada buku."le?s

'* Qr.Al Anbiyaa' (21): lol.
t% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Bayn 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 5, h.374).lame-maulrul-kan periwayatan atso ini kepada Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas.

"'o Qr.Al Anbipa' (21): lo4.
r'5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi At Qur'an

6ld. 17, h. 178) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini.
Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahfr, pembahasan tentang tafsir

$1d.7,h.324).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syorh Shahih Al Bul;hqi (jld. 8, h.

291) berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin Qld.5, h. 379).

As-Suyuthi mengemukaku) otsar ini dalam Al ltqanfi Ulun Al Qar'an (ild. 2, h. 30)
dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 340). Ia berkatq "Atsar ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."
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[86 8f Firman Al I ah ra' a t a, 6j,fr9 <.,i T g x:4i:li et42- 6'
<r;+4fr GtC--"Dan sungguh telah Kami tutis di dalam Zabur
sesudah (Kami nlis dalam) Inuh Mahfuzh, balwasanya bumi ini
dipusakai lamba-hamba-Ku yang shalih."rn6

Ibnu Abbas berkata, *Allah telah mengabarkan dalam Taurat dan

Tabur serta dalam ilmu-Nya yang terdahulu (azali) sebelum langit dan

bumi ada, bahwa umat Muhammad akan mewarisi bumi, dan Dia akan

memasukkan mereka ke surga jika mereka tergolong orang shalih..le?7

[869f Firman Allah Ta'ata, 6#" rlifrV,i a-it ,,sesungguhnya

(apa yang disebutkan) dalam (surah) ini, benm-benar menjadi
peringatan bagi kmtm yang menyembah Ailah."reg

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh 6-* iif maknanya adalah, /r
qaumin Alimin (bagi kaum yang berilmu).,te7e

ooo

'ot Qr.Al Anbiyaa' (21): 105.

'* Att* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta wil Ayi Al
Qtr'an 0ld. 17, h. 8I dan 85) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padratsar
sebelumnya.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al eur'ot Al Azhim eld.S, h. 3g0). Ia me-
mauslrul-kan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Ad-Dur At Mantsur fi At-Tartir bi Al
Malsur (ild. 4, h. 341), yang disambungkan secara langsung dengan alsaz setelahnya Ia
berkatq "Atso ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim,
dari Ibnu Abbas.t't 

Qr.Al Anbiyaa' (21): lod.
r'e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalart Jami, At Bayan ,An Ta,wil Ayi Al eur.an

0ld. 17, h. 83) dengan lafazh: malcnanya adalah, bagi orang-orang yang beramal. penulis
yakin ini salah cetak.

As-suynthi mengemukakan qtsar ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 4, h. 341), yang disambungkan dengan a/sar sebelumnya.

Dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir tSld.3, h. 433).
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Tafsir Surah Al Hajj

[870t Firman A[ah ra'ata, lifr'Afiq$ff]i-i'13€,r\1, <i{;;i
e4 er, P u aSL 6 *Dan tumu tihat bumi ini kcring,

lremudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu

dan subtnlah dan menumbuhkan berbagai macdm twnbuh'nmbuhan

yang indah."reso

Dia berkata, "Lafazh 64 ^rWranya 
adalatr lasanun (yang

baik)."letl

Is7ll Firman Allah To'ala, fi ,# & 'U.4rY2 ',JS "Dengan

memalingkan lambungnya untuk menltesatkan manusia dmi ialan
Allah."1e82

Dia berkata, "Tflfaz/r.4ib maknanya adalah, dengan

menyombongkan dirinya. " 
I et3

'- er.At Haii ez): s.
Itr Assuytrdri mcnganutcakan auu ini ddan Al ltqotfi Ulun Al Qr'ot $1d,2,h.

30) drmAd-Dw Al Mortswfi Ar-T6srr bl Al luh'tsw (ild. 4, h. 3'06). Ia mcrrarulul-lon
pcriwayatm atso ini kc@a Ibmu Abu Hdim, dri Ibnu Abbas.

t* 
er. At Haii ez)29.

rB Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalamJami'Al fuW,'AnTa\til Ayi Al Qu'an
(ld. 17, h. 92) dcmgan sanad-nyq ia berkata: Ali menccritaloo kc?sdalcu, ia bcrlsta:
Abdullatr memceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah mcnceritakan kepadalcu dari

Ali, dari Ibnu Abbas.Ia lalu menyebutkan alssini.
Dinyatalcan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Boi bi Wh SWrfh Al

Bulhoi (ld. 8, h. 295). Ia berkatq "Atsw ini sanad-nya dinyatakan bersambung oleh

Ibnu Al Mundzir dari Ali, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi mengemukakan atsr ini dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 30)

dan Ad-Dur Al Man*w fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 4, h. 346) dengan lafirdr:

malrnanya adalah, dengan bersikap sombong. la me-maushulkan periwayatan atsar ini
kepada Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

'0.6
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[872] Firman Allah ra'ata,# +w Jt!*,liS O$)i JLGA
"Dan merelra diberi Wtunjuk kepada ucatrMn-ucapan yang baik dan

ditunjuki (Wla) kcpada jalan (Allah) yang terpuji)'teu

Dia berkata, "Lafafr. '53t, maknanya adalatr, mereka diberi

ilham."l985

z | ). r.. ? ra'. 4
[873f Firman Allah Ta'ala, **55f6 ifr ,E e |,':JIp tijK q$ it\dls,ro:iJ,;,a',il'';- {t"55 *,4rt :6" q,Eitt',,iE 

" 
li rgit2'/ ?P

Ji,-.fii b-l) -rW $"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi

manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadiknr
untuk semua manusia, baik yang bermuhim di situ mautrrun di padang

pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melahtkan kejahatan

secara zholim, niscaya akan Kami rasaknn kepadonya sebagian siksa

yang pedih."re86

Dia berkat4 "Firman-Nya ;(15 ** ,3{1,{t $" ,Baik yang

bermukim di situ maury, di padong pasir', maksudnya adalah, para

penduduk Makkah dan di luar Makkah selalu singgah di Masjidil
Hr"am."l987

'*er.AlHajl (?2):24.

'*t Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Asbshahii, pembarrasan tentang
tafsir (ild. 7,h.326).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bui bi Syoh Shahih At Bukhori (ild. 8, h.
295) dfi Al Qasthalani dalam Irsyad As-Sqi (ild. 7, h. 244) berkata, ,,Atsar ini
diriwayatkan oleh Ath-Thabad dari Ali, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi mengemukakan atsor ini dalam Al ltqanfi Ulum Al et'an (ld. 2, h. 30)
dat Ad-Dur Al Manw"r fi At-Tartir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 350). la me-maushul-kan
periwayatan atsu tni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Al Mundzir, dari
Ibnu Abbas.

"tuer.AlHajj ez):25.tn' Ats* ini dan atsat no.874 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan
'An Ta'wil Ayi Al Qt'm (ild. 17, h. 102 dan 104) dengan sanad-nya seperti yang
disebutkan pala a*w no. 87 l.
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[874f Firman Allah Ta'ala, #Fiy,r'jr'1J.ift"Mau7ntn di padang

pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan lrejahotan

secara zhalim."

Dia berkata, 'Maksudnya (secara *alim) adalatr melakukan

perbuatan syirik.'l e88

[8zsf FirmanAllahra'ata,,9:tLtftS42ifr-{Ungfi 6.;'j3
g* i*&n$:oo" beiseruiah kcpda manusia uiuk mengeriakan

haji, niscaya mereka akan datong kepadamu dengan berjalan kaki, dan

mengendarai tmta yang hms yang datang dari segenop penjuru yang

jauh.utese

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Maknanya yaitu, Allah mewahyukan

Ibrahim agar berseru kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ia pun

berdiri di atas Hijir Isma'il seraya berkata, 'Watrai segenap manusia!

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian mengerjakan haji'. Para

makhluk yang pada saat itu telatr tercipa di muka bumi, demikian pula

makhluk-makhluk yang masih berada di rahim perempuan dan tulang

sulbi laki-laki, serta makhluk-makhluk yang berada di perkampungan-

perkampungan, serempak berkata" 'Kami penuhi panggilanmu, ya

Allah'."lego

Kedua atrrar ini dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam T{sir Al Qur'ot Al Azhim (11d.5,

h. 405 dan 407).la me-mauslrul-kan periwayatan kdua atso ini kepada Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kedua arsar ini dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalun Ad-Dur Al Mantsu fi At-Talsir bi
Al Ma'tsw (ld. 4, h. 351). lamemauslrul-kan pcriwayatan kcdua alsar ini kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'n'Ibidt"er.AtHaji 
e2):27.

's As-suynthi mengemukakan atsar ini dalarn Ad-Dur At Motsw fi At-T$sir bi Al
Ma\sur (ild. 4, h. 354). Ia berkata" "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari

Ali bin Abu Thalhatr."
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[s76f Firman Allah ro'ata, V;W: iitl,V;J3 #l#if
,t-6 r#U"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan l<otoran

yang ada pada badan mereka dan hendaHah merelca menyemlrurnakon

nadzar-nadzar mereka dan hendaHah mereka melahukan thmtaf

sekcliling rumah yang tua in lBainllahl."tel

Dia berkata, "I*rfazdr^ # maknanya adalah, menghentikan

ihram dengan mencukur kepala, memakai pakaian biasa, menggunting

kuku, dan sebaga inya."rw

[877f Firman Allah Ta'ala, '{;ii}#; "Dan hendaHah mereka

menyempurnakan nadzar-nadzar mereko. "

Dia berkata" "Maksudnya adalatr menyembelih unta yang menjadi

nadzat mereka."l93

''t er.AI Hajj ez):29.re Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir At Qar'an Al Azhim (ild. 4, h. 413). Ia

me-maushul-kan periwayatan ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyrthi mengemukalen atst ini dalan Al ltqan fi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 30)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. 4, h. 357). la me-maushul-kaa

periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas. Ia menyambung$ur atsar ini kepada a/sar setelalmyq seraya menuturkan

lafazh: ...ihram merekq menggantikan lafaztr:...ihram.

"' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi At Qar'an
(ld. 17, h. 110) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan a*ar ini.
Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin(11d.5, h. 413).

la me-maushal-kan periwayatat atsqr ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

As-Suyuthi mengemukakdn dtsar ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 4, h. 357), yang disambung kepada a/.rar sebelumnya. la me-maushul-kaa

periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
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[87Sf Firman Allah Ta'ala, ,r;fi *S|iftg; "Dan hendaklah

mereka melahtkan thon af sekcliling rumah yang tua itu (Baitullah)."

Dia berkata, "Maksudnya berziarah ke rumah yang tua

@aitullatr)."rs

[8zet Firman Allah ra'ata, U & ii'J WYi-br6X. fi $L5
t*;,s ;s'wl t;$a'q .K#f 

"fffi 

'4 u ;i;5 
* Dan b a gi

tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelilan (Kurban), supaya

mereka menyebut rTama Allah terhadap binatang ternak yang telah

direzekikan Allah kepado mereka, maka Tuluwrru ialah Tuhan Yang

Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kcpada-Nya. Dan berilah

kabm gembira kcpada orang-orang yang tunduk Wtuh (kcpada

Allah.'res

Dia berkata ,"Lafazh blmaknanya adalatr hari raya."ls

[880f Firman Alrah ra'ata, rw:$;fr tsl.nK qiir;6:it5
;:g{'i:rf '&t V.Jl A,k- $* d- rsgSr; W fi 'fi igfi
'oiK13'€:6fr6* "Dan telah Komi iadikan untuk kanu unta-wta

itu sebagian doi syi'ar Allah, fumu memperoleh kcbaikan yng banyak

padanya, moka sebulah olehmu noma Allah kctilca lnma

menyembelihnya dalam kcadaan berdiri (don telah terilcat). Iknudian
opbila telah rubuh (mati), maka makanlah sebagiawtya dan beri

rs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari kitab Jami' Al Boyan 'An Ta\til Ayi Al Qur'an
$ld. 17, h. I I l) dengat sanad-nya seperti yang disebutkan pada arrr sebelumnya

'oer.AlHajj ez\:3a.ts Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir At Qw'an At Azhim (ild. 5, h. 420). Ia
mvmaushul-k'an periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyrthi mengemukakun atsar ni dalam Al ltqan fi Uum Al W'an (ild. 2, h. 30)
dan Ad-Dtr Al lilantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 4, h. 360). Ia berkata, "Atsar ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."
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makanlah orang yang rela dengan opa yang ado padarrya (yang tidak
meminta-minta) dan orang yang meminta. Demibianlah Kami telah

menundulclran unta-unta itu lrcwdo kamu, mudah-mudahan kamu

berqruhtr.-te1

Diaberkata,..Firman-Nya,'3y,3$;it'rtl6liiro,.sebuttah
olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam kcadaan

berdiri' . lrafazlrr Ur? maknanya adalah dalam keadaan berdiri."reE

[88U Firman Allatr Ta'ala,'i;I6'gGii "Ororg yang rela dengon apa

yang ada Wdanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang

meminto."

Dia Qbnu Abbas) berkata, "Lafa^gfir ma*nanya adalah orang

yang memelihara diri dari meminta-m inta. Lafazhraijr rn"loranya adalah

orang yang meminta-minta."l I

'- er.At Hajj (22):36.

'* Atss ini dan atso no.88l diriwayatkan oleh Ath-Thabari daram Jani' Ar Bayan
'An Ta'wil Ayi Al Qur'an (ild. 17, h. ll8 dan 120) dengur sanad-nya, ia berkata: Ali
menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abdullah menceritakan kcpada lcani, ia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia talu menyebutkan kedua
atsq ini.

Kedua atsar rni dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafiir Al ear'm Al Azhim 0ld. 5,
h. 424 hn 425). la mvmaushul-kan periwayatan kedva atso ini kepada Ali, dari Ibnu
Abbas.

As-Suyuthi mengemukakan atsarno.880 dalarnAd-Dur At Mantsurfi At-Tafsir bi At
Ma'tsw 0ld. 4, h. 362).la me-maushal-kan periwayatannya kepada Al Firyabi, Abu
ubaid, sa'id bin Manshur, Ibnu Abi syaibatr, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan
Ibnu Abu Hatim, dari Ali, dari Ibnu Abbas, dengan teks:...dalam keadaan berdiri dengan
unta terikat.

Atsw no.88l As-Suyuthi hubungkan periwayatannya kepada Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mengemukakan dalan Al ltqanfi Ulum Al eur'an (ld. 2, h. 30) sebagian
lafazh atsar no. 881, yakni: pJt malaranya adalatr orang peminta-minta.

'* Ibid.
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[882f Firman Altah ra'ata, "{W1f$\*{ilyin& *f'(j(t4 K6'-e5y.'31'eA f lrqlt Cl-ti'fi'iii 4ri1 e !;)-I'rt
i* "Dan Kamt ttdak menguttts sebelum komu seorang rasul pn dan

tidak (pla) seor(mg nabi, melainlwn apabila ia memrynyai sesuatu

kcinginan, syetan pun memasukkan godaan-godamr terlndap kcinginan

itu, Allah menghilangkon apa yang dimasukJran oleh syetan itu, dan

Allah menguatkan ayot-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi

Maln Bijaksana.'aw

Dia berkata , "Laraln .rrrt A irLlf 
"ifi 

i{3 61 *ut r*va
adalah, apabila ia sedang berbicara, maka syetan memasukkan sesuatu ke

dalam pernbicaraannya. 32oo 
t

tSS3l Firman Allah Ta'ala, 'ULJft d li '# "Allah

menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu."

Dia berkata, "Maknanya adalah, maka Allatr melenyapkan apa

yang dimasukkan oleh syetan itu (dan meneguhkan ayat-ayat-Nya)''2m

* er.Al Haii Qz):52.et Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al tuyn 'An Ta\il Ayi Al Qw'an

old. 17, h. 133) dqgan sam&nyascperti yang disebutkan psdltasa,. scbelumnya

Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam ArNasilh wa Al Manslh (h. 190)

dengan sa7ta/,-ny4 ia bertra6: Bakar bin Satral menceritalon kepada kami, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin shalih menccritalcan

kepadalru dad Ali bin Abu fiialhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atso mi.

Dinyatakan oleh Ibnu Iktsir dalam Tafsir Al Qw'ot Al Azhizr (ild. 5, h. 441). Ia me-

mauslrul-l*atperiwayatan atsq int kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi me,ngemukakan dsor ini dalam Al hqanfi Uam Al Ar'm (ild' 2, h' 30

dan 3l) dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw 6ld. 4, h. 36E). Ia bcrkata,

"Atse inidiriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas."
2m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta\il Ayi Al Qu'an

6ld. 17, h. 134) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritalcan kepadaku, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritalcan kepadalcu dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan qtst ini.
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[8saf Firman Auarr ra'ota, zHs i, K&1$:* i3 i$ "nog
tiaytiap umat telah Komi tetapkan syariat tertentu yang mereka

lahiran.'2N3

Dia berkata, *I;rfazh Kd, maknanya adalatr iidon (hari

raya).'2m4

tsssl Firman Allatr ra'ata, qf, # Ah <5i<ryS-6iK
"Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan

cyat-syat l<snti di hadapan mereka.'ffiS

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Asbshahih pembahasan teirtang ta8ir
6ld. 7, h. 325), yang disambung kepada atar sebelumnyq dengan lafaztr: maknanya
adalah, apabila ia sedang berbicara, syetan memasukkan sesuatu ke dalam
pembicaraannya Lalu Allah melenyapkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu (dan
menegulikan ayat-ayat-Nya).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syrh Shahih Al Bulhoi (ild. 8, h.
zgz)ber:kat4"Atsor ini dinyatakan bcrsanrbung sazad-nya oleh Ath-Thabari-dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qtn'm Al Azhim (ild. 5, h. ,l4l). Ia me,
maaslrul-l<an periwayatan atss im kepada Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

Al Qurthubi mengernukakan atsq iai dalam Al Jami' li Aliton Al Qw'ot (itd. 7, h.
4{.70 dn 4471) dengm lafazh: diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dri Ibnu Abbas,
ia W*:i{365y' ; Ua"irr*on apabil a i9 ryt n4ogn) :eW lreinginot !' Maksudnya
adalah, apabila ia sedang berbicara -.#14 [rL?t ,;ll "Syeun ptn memasukkan
godaon-gofon terludap leingr4a4 irn " Maksudnp, syetan mcmasukkan sesuatu ke
dalam pembicaraanny&- lrLJ{t di-V'ni 'fi 'eaon menglitorykon apa wrg
dimasul:kot oleh syetan irn " Malsudnya il[atal, Allatr metenyapkan apa yang
dimasukkan oleh syetan itu.

An-Nuhas berkatg '?enafsiran ini tergolong yang paling baih paling bcrmutu, dan
paling bernilai, pada ayat ini."

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkatq "Di Mesir ada sebuah lembaran yang
berisi tafsir. Lembaran ini diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah. Seandainya seorang

laki-laki pergl ke Mesir untuk membawanyq niscaya ia telah memperoleh banyak
keuntungan."

'* er. Al Hali e2):67.e Diriwayakan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qur'an
Qld. 17 , h. I 38) dengan sanod-nya seperti yang disebutkan pada atso sebelumnya.
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Dia berkata, *I.*rfazcr. (r#. maknanya adalah, melakukan

tindak kekerasan."2ffi

[886f Firman Allah Ta'alo, 'dr5'g,}"Ou telah menamai kamu

sekalian orang-orang muslim dari dahulu'a@1

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, Allah telah menamai kalian

orang-orang muslim."2m8

ooo

''' e*.Al Haji (22):12.
2ffi Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayn 'An Ta'wil Ayi Al Qw'an

[ld. 17, h. 140) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada arsr no. 883.

Dinyatalmn oleh Al Bukhari dalan Al Jami' AsbShaiih pembahasan tentang tafsir

01d.7, h. 336).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Wh Shohih Al Bulihoi (ild. 8, h.

295) berkata, "Atso ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas."
As-Suyrthi mengemukalen atsar ini dalan Al ltqanfi Uum Al Qtr'an (ild. 2, h. 31)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsar (ld. 4, h. 370). Ia berkatq "Atsot ini
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

'*'er.Al Haji @2\:7s.
2@t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fld. 17, h. 144) dengaa sanad-nya seperti yang disebutkan pada arsar no. 883.

Al Qurthubi mengemukakan a*ar ni dalarn Al Jami' li Ahlram Al Qar'an (ild. 7, h.
,1493) dengan lafazh: diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia
beralcta, "Maksudnya, AUah telah menamai kalian dengan sebutan kaum muslim
sebelum ini, yakni dalam kitab-kitab suci terdahulu dan dalam kitab Al Qur'an ini."

As-Suyuthi mengemukakan atsar tni dalan Ad-Dar Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al
MalsurlSld. 4,h. 372).la me-maushul-kan periwayatal atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari lbnu Abbas.
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Tafsir Surah Al Mu'minuun

[887] Firman Allah Ta'ala, 6H,- ei* Aiitt "(yoit ) orang-orang

yang khusytt dalam shalatnya.'aw

Dia Qbnu Abbas) berkata, "Lafazh 6jS- maknanya adalatr

orang-orang yang takut kepada Allah dan merasa tenang."2olo

[t88f Firman Allah Ta' ala, 6]; Fl A; i'u-$i " Dan or ang-or ang

yang menjauhkan diri dari (perbwtan dan perkataan) yang tiada

b*gtma.-2orr

Dia berkata, "l-afazh 6i;r:\\t 'Dmi (perbuotan dan

perlrataan) yang tiada berguna', maksudnya adalah perkara yang

batil.'2012

[s8etFirmanAilahra'ata,'&gu,*lulx',,q-;inui";,ii)
"Dan Whon kary ke luar dari Thursino (Wbn zaitun), yang

'* Qr. Al Mu'minuun (23): 2.
2oro Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Baynn 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 18 h. 3) dengan suod-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia bcrkata:

Abdullah menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah mcnccritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu mcnyebutkan atsw ini.
Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an AI Azhim (ild. 5, h. 456). Ia

memaushul-V'an periwayatan atsu rni kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Al ltqan fi Wum Al Qtr'an (ild. 2, h. 3 I )
dan Ad-Dur Al Mantsar fi At-TdEir bi Al Malsw (ild. 5, h. 3). Ia mvmaushul-kan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

'tt Qr.Al Mu'minuun (23): 3.
2012 Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Bayan 'An Ta'wit Ayi Al Qttr'an

(ld. l8 h. 3) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsw sebelumnya

As-Suyrthi mengemukakan atsu iri dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ld. 5, h. 4). Ia me-mauslrul-l<an periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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menghosilkan minlnk, dan pemakan makanan bogi orang'orang yang

mokan.'f,0r3

Dia berkata, "l-afain ,i3l\#,malannya adalatr, minyak yang

bisa dimakan dan dimanfaatkan."mla

[890f Firman Allah Ta'ola,'4fi3ga6a6 "Jauh, jauh setuli (dari

trcbenran) ap yang diancantkot, kapdo L^u i1;;mts

Dia bertata" *lxrfacr,A(i.i$ maknanya adalah, bo'id ba'id

(iauh, jauh).'trr6

[891f Firman Allatr Ta'alo,Wgel\ "Kemudian ltumi utus

(kepda umat-umat itu) rasul-r asul Kami bertuntt-ttrttt.'fir?

'" Q".At Mu'minurm (23):20.
Dtt Diriwayatlur olch Atbrhabri &lan Jamt' Al fur'ut 'An Ta'wil Ayt Al qar'ot

fild. l8 h. 12) deng;an sandnyascpal yurg discbutkan @a arrr no. Et7'

As-suynthi mengcmukakan atso ini dalu1. Ad-Du Al Manlsw fi Ar-Tafsir b, Al

Ma'rsur (ild. 5, h. 8). Ia me-maaslrul-lanr periwayAu oto ini kcpada Ibnu Jrir, Ibnu

Al Mundzir, dan lbnu Abu Hdim dalan Al kqan fi Uum Al W'an (ild' 2, h' 3l)
dcngan lafaztr: r:+tJl maknanya adalatr minyak.

'tt Qr.Al Mu'minutrn (23):36.

't6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(jld. l8 h. 15) dengan soud-nya ryrti yang disebutkan pada arrar no. 887.

Din1l1tal65n oleh Al Bukhari dalam lI Jani' AsbShahif,, pe'mbahasan tentang tafsir

01d.7, h.326).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bri bi Syth Shahih Al Bulhqi old. 8, h.

2gg) dan Al Qasthalani dalun lrsyad As-sqi (Jld. 7, h. 248) b€rkata, "Atse ini

dinyatalon bersambung saz ad-nyaoleh Ath-Thabari dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, dengan lafazh fang sama"
As-suyuthi mcngemukakan atsu ini dalan Al ltqanfi Wum Al Qar'an (ild. 2, h. 3l)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sw (ild. 5, h. 9). Ia m*mauslrul'kat

periwayatan yang tcrtera dalam Ad-Dur Al Mantsur kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir,

dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'0" Qr. Al Mu'minuun (23): 44.
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Dia berkata, "Lafazh.l, maknanya adalah, satu sama lain silih

berganti."2ols

[8e2f Firman Allatr ra'ata, ir+s -6 ll# U'ii33 6;-('"]3- ir$$
"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan,

dengan hoti yang takut, (knrena mereka tahu balwa) sesungguhnya

mereka akan kembali kepda Tuhtt mereka.'a0re

Dia berkata, "Lafazh '"ii- 
"Sfmaksudnya

adalatr, mereka beramal dengan perasaaan lrpu;dox)

'ott Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an
fild. 18 h. l8) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritalcan kepadalcu dari

Ali, dari Ibbnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
As-Suytrthi mengemukakat atsar ini dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'on (ild. 2, h. 31)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 9). Ia me-maushul-l<arr

periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas. Ia menambahkan: sebagian ulama berkata, "Maknanya adalah, sebagian

mereka datang setelah sebagian yang lain."

'ot'Qr. Al Mu'minuun (23):60.

'@0 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
6ld. 18 h. 25) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
Hanya sajq penyajian sanadtadi dinilai kurang. Sanad yang sempurna bisa Anda lihat
padaatsar sebelum ini.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalan Al Jami' Ash-Shahi&, pembahasan tentang tafsir
(ld. 7, h. 329), dengan lafazh: ...dengan perasaan takut.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bul,hoi (ild. 8, h.

Z99)berkata"Atsar ini dinyatakan bersambungsanad-nyqoleh Ibnu Abu Hatim dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkatq "Lafazh U'ii.fii maksudnya adalah,

mereka beramal dengan peranaan takut."

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Al Itqanfi Uum Al Qur'an (ld. 2, h. 3l)
dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. I l). Ia berkata, "Atsu ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

A'a33 gv-r1
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[Sg3tFirmanAllahTa'ala,'"W6'{t9i85'"irc,.AiS"Merdraitu
bersegera untuk mendapat kcbaikan-kcbaikmr, dan merekalah orcrng-

orang yong se gera memlnrolehnya.' dar

Ibnu Abbas berlota, 'Maksudnya adalah, mereka akan segera

mernperoleh kebatragiaan (dari Allah).'2022

lse4f FirmanArrahro'ata,6ifi $1yjlTyrrji€fffty1f*utngsa
apbila Kami timpokan adzab, kcryda orong-orang yang hidttp mewah

di ontora mereka, dengan serta-mertamereka memekik minta tolong.'M

Dia berlcata, "Lafazh <rigmakranya adalah, yastaghitsun

(merninta pertotongan )!*n

-t Qr.Al Mu'minurm (23)z61.
@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta'wil Ayi At Qar'an

(jld. lE h. 25) dengian soud-nya sepcrti yang disebutkan pada atsar no. 89I.
Dinyatakan olch Al Bulfiari dalam ll Jami' Ash-Shahif,, pembahasan teirtang tafsir

01d.7,h.329).
Ibnu Hajar Al Asqalani ddam Fath Al Bni bi Wh Sholrih Al Bulhoi (ild. 8, h.

299) dan Al Qasthalani dalam lrsyd As-Soi (ild. 7, h. 248) b€rkafia, "Atso ini
dinyatalcan benambung sanad-nya oleh Ibnu Abu Hatim melalui jalur periwayatan Ali,
dari Ibnu Abbas.'

As-Suyrthi mengcmukakan atso ini dalan Ad-Dw Al Mansw fi At-T$sb bi Al
Ma'tsur (ild. 5, h. 12). Ia memauslrul-kan periwayaan atss ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir, dan lbnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas, dari Ali, dri Ibnu Abbas.

As-Suyrthi mengemukakan atss ini dalan Ad-Dtr Al Mantrur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsw (ild. 5, h. l2). Ia m*mmslrul-kan periwayatan atss ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.* 

Qr. Al Mu'minurm (2!: Oa.
M Diriwayakan oteh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayn 'An Ta\tit Ayi Al Qar'an

(ld. I 8 h. 28 dan 29) dengan sonad-nya seperti yang disebutkan pada arso no. 891.

As-Suyuthi mengemukakan atsarnidalanAl ltqanfi Ulum Al Qtr'an (ild.2, h.3t)
dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'trur (ild. 5, h. l2). la me-mauslrul-kan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan lbnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
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[se5f Firman Allah ra'ata,6;* #effi'#riia;6#r
"sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Qur'an) selalu dibacakan kepada kamu

selralian, maka kamu selalu berpalingke belakang."2ms

Dia berkata, "Lafazh'tul,.{i maknanya adalah, tadbarun

(berpal ing ke belakan g)."2026

1396l Firman Allah Ta'ala, 6Jk6 W *
menyombongkan diri terludap Al Qur'an itu

"Dengart
-a2

dan mengucapkan

perkataan-perkataan keji terhadapnya di wabu konu bercakapcakap di

molamhoi.'2@7

Dia berkata, "Maknanya adalah, kamu melewati malam dengan

bercakap-cakap di sekeliling Baitullah dan mengucapkan kata-kata

keji.'2@8

[se7] Firman Allah ra'ata, 6;"] e;t e ;# ePo {4 S.

"sebenanrya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan

merelra tetapi mereka berpaling dari kcbanggaan itu."

-t Q.. Al Mu'minuun (23): 66.
2@6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalanr Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ld. 18 h. 29) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arsr ini.

As-Suyuthi mengemukakan atsar rni dalan Ad'Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al
Ma'tsur 6ld. 5, h. l2), yang disambungkan kepada alsar sebelum dan sesudahnya. Ia

me-mawhul-kan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi mengemukakan atsar inikitab Al ltqanfi Uum Al Qur'an fild. 2, h. 31).
202? 

Qs. Al Mu'minuun (23):67.

'@t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. l8 h. 3l) dengan sanad-nya seperti yang tertera Pada alsar sebelumny4 dengan

lafaztr: kamu mengucapkan kata-kata keji.

As-suyuthi mengemukakan atsar ini dalan Ad-Dur Al Man*ur fi At-Talsir bi Al
Ma'tsur (jld. 2, h. 3l).

TAFSIRIBNUABBASGilbd



Dia berkata, "Lafaz/n # maknanya adalah, bayanna lahum

(Kami telah menjelaskan kepada mereka)."202e

[8esf Firman Allah ra'ata, <.'j{.{1 t|$.r ,*'r:+Si 6};i{ i2$t 3y
"Dan sesungguhnya orang-orang yang tidok beriman kepada negeri

akhirat benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus)."2030

Diaberkata,'1r.*rfaz/r C;-6t9j$malmanyaadalahberpaling
dari kebenaran."2o3l

[89e] Firman Allah ro' ata,'ot\] 4?6*$ yG 6 $ AA 
gi $t?

"Hingga apabila Kami bukakan wttuk mereka suatu pintu yang ado

adzab yang anat sangat (di wabu itulah) tiba-tiba mereka meniadi

qrutus-asa."2032

Dia berkata, "Ini telah berlalu, yaitu pada saat Perang Badar."2033

'@e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. 18 h.33) dengan sanad-nyaseperti yang tefienpadaatso no. 895.

As-Suynthi meng€Nnukakan atsr ni dalam Ad-Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'Bur (jld. 5, h. l3). Ia m*maaslrul-kat periwayatan atss ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"o Qt. Al Mu'minuun Q!: 7a.
26r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. l8 h. 34) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar no. 895.

Dinyatakan oleh Al Bukhad dalam lI Jami' Ash-Shahd\ pembahasan tentang tafsir
(Jtd.7,h.329).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Boi bi Syoh Shahih Al But:hari (ild. 8, h.

300) berkata "Atso ini dinyatakan sanad-nya moushul oleh Ath-Thabari dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."
As-suyuthi mengemukakan atsar ini dalan Al ltqanfi Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 3l)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. l3). la me-maushul-kan

periwayatan atsar yatg tertera dalam Ad-Dun ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al \{gpdzi1,

dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'0" Q.. Al Mu'minuun (23):77.
2033 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. lS h. 35) dengan sanad-nya, ia berkata: Ishaq bin Syatrin menceriiakan kepadaku, ia
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[900f Firman Allatr Ta'ala, a.i:9';fi' $';+ i,3# "Mereka akan

menjawab, 'Kepunyaan Allah'. I(atakanlah, '(Kalau demikian), maka

dari jalan manakah kamu ditipu'7'aox

Dia berkata, *Lafbzh <ti$ maknanya adalatr, tukadzdzabun

(kamu didustakan;.'oors

[e0lf Firman AIarr ra'ata, .13 #5-;ii l(-jfi )fi 4'd f$
<tjy,6- *Apbila sangkakala ditiup malca tidaktah ada logi pertalian

nasab di antara mereka pada lrori itu, dan tidok odo ptlo mereka saling

bertanya.u&x

Dia berkata, *Itu terjadi saat sangkakala ditiup. Jadi, tidak tersisa

satu prm yang hidup melainkan Allah.'2037

berkaa: Khalid bin AMullatr bin Daud bin Abi Hind mcnceritalcan kcpadakami dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu mcnyebutkm atso lmri- (Hurya sqia, sazad ini

tidak populer dalam riwayat Ath-Thabari, tcrlebih lagr pada otso yang ia riwayatkan

melalui jalur periwayaan Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Lihatlah mekanisme

gen-sarud-awrya pada riwayat yang telatr lalu dan pada riwayat lain dengan perawi

sanad yalnig sama, yang terdapat pada tafsir surah Al Qamar).
As-suynthi menganukakan atso ini dalam Al ltqanfi Uun Al Qur'an $ld. 5, h. l4).

lame-marclruI-kan periwayatai arsqt ini kepada Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, dan Ibnu

Mardawaih, dari Ibnu Abbas.* 
Qr.At Mu'minuun (23): 89.

265 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qtr'an
6ld. lS h. 38) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritalran kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini.
As-suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Al ltqan fi Ulun Al Qur 'az (ild. 2, h. 3 I ).*t 

Qr. Al Mu'minuun (23): l0l.
2@7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Bayan 'An Ta'vil Ayi Al Qur'an

(jld. l8 h.42) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatso sebelumnya'

As-suyuthi mengemukakan atsar ini dalatn Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafiir bi Al
Ma'tsur (ild. 5, h. l5). Ia me-mauslwl-kan poiwayartannya ini kepada Ibnu Jarir,Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[e02f Firman Allah ra' ata, 6i,,ga-it361 (il$t 8 " Mutro mereka

dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan

cacot.'2038

Dia berkata, *I*rfalin 6i,{{ maknanya adalah berwajatr

rnrorrr.r:2039

ooo

Tafsir Surah An.Nuur

[e03tFirmanAllahra'ala,'rtfi9fi #*:1V6t\Wi$i,r.
*(Ini adalah) satu srah yang l(ami hrunkan dan Kani waiibkan

-t Q..Al Mu'minuun (23): loa.
26e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bryan '.An Ta wil Ayi Al Qar'an

6ld. ls h. 43) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini'
Diriwayatkan oleh Al Baihaci ddam Al Ba'ts wa An-N*ryur (h. 288) dengan sanad-

nyq ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-

Darimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami dari Muawiyah bin shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu

menyebutkan atso ini.
Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahii, pembahasan tentang tafsir

$1d.7,h.329).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalarn Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al BuA:hari (ild. 8, h.

300) berkat4 "Atsar inidinyafakan sanad-nyabersambung oleh Ath-Thabari dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan lafaztr yang sama."

As-Suyuthi mengemukakan atscr ini dalam At ltqanfi Ulum Al Qar'an (ild. 2, h. 3l)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 16). la me-maushul-l'an

periwayatan atsw ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
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(menjalankan luhtm-huhtm yang ada di dalom)nya, dan Kami turunkan

di dalamryn ryot-ayat yangjelas, agar kamu selalumengingatinya."2w

Dia berkata, "lAfazh litiS maknanya adalah, Kami tclatr

menjelaskannya."2sl

[90af rirman Allah Ta'ola, 'Wifr'n@qf" ffit ,,Henda&ah

(pelaksanoan) huhman mereka disalesikon oleh sehmptlan doi orong-

orongyangbertman.'fl2

Dia berlsta, "Lafazh !{6-*n*ya adalah, satu orang laki-laki
atau lebih.ff3

[e05f FirmanAual'rg'd!:*Stffi{'ir\f K}X'rAt$$ii*$i
'r*:fi & 3+i;frb; 3l"u*r-un yns benino ridak ntengm,ini

melainlean perempuan yang berzina, atou perempn, yang musyrik; dan

peremryan yang berzino tidak dikawini melainkmt oleh laki-laki yang

*Q..An-Nuur(24): l.u' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayon 'An Ta'wil Ayi Al eur'an
(ld. 18 h. 52) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritalon kcpadalcu, ia bcrkata:
Abdullah menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menccritalon kcpadalcu dari
Ali, dad Ibnu Abbas. Ia lalu menycbutkan atsor ini.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahl\ pembatrasan tentang tqfsir

ord. 7, h. 330).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi Sltoh Shahih Al Bulrtsi 0ld. 8, h.

302) dm Al Qasthalani dalam Irsyad As-Soi (ild. 7, h.249 dan 250) berl<at4 "Ath-
Thabari menyatakan sanad atsqr ini bersambung dari jalur periwayatan Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 5, h. 18). Ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas."

*'Qr.An-Nuur (24):2,
u3 Dinyatalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir At Qur'an Al Azhim (ild. 5, h. 6). Ia

memauslrul-kan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamlan atas

orang-orang yang mulonin.' aw

Dia berkata, "Maknanya adalah, laki-laki Pezina dari kalangan

atrli kiblat ftaum muslim. Penj) tidak berzina kecuali dengan peremPuan

pzina yang sama (uga dari kalangan ahli kiblatfus atau Perempuan

musyrik. Perempuan Wilrlra dari kalangan atrli kiblat tidak akan berzina

kecuali dengan laki-laki yang berasal dari ahli kiblat, aau dengan laki-

taki musyrik yang bukan dari kalangan atrli kiblat. Hal itu2ffi diharamkan

atas orang-orang mukmin."2u7

[e0(f Firman4lI$ra'ata,'4#itVf ',#{1i'jfii-i?"#5tS;5-Lit
'bjdii'iergL6li-#?W{;i:E"Danorang-oransy(msmenuduh
wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidok

mendatangkan emryt or(mg saksi, maka deralah mereka (yang merutduh

itu) fulapan Nuh kali dera, dan ianganlah kamu terima kcsaksian

mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang

fasik.'2ug

* 
Qr.An-Nuur Q$:3.

-' Lafazlr tambahan f,ang berada dalam dua tanda lurung tertulis dalalrn An-Nasilrh

wa Al Motsukh dan Ad-Dtn Al Mantsw fi At-Tofsir bi Al Ma'*ur.
* Dalam An-Nasitrt wa Al Mansukh dan Ad'Dur Al Mantnt fi At-Tafsir bi Al

Ma'tsurtefiera: dan perzinaan itu diharamkan.

'*'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn 'An Ta'wil Ayi Al Qar'an

fild. l8 h. 58) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatso sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalanl An-Nasiut wa Al Musulh (h. 193)

dengan sanad-ny4 ia berkata: Bakar bin Sahal Ad-Dimyattri menceribkan kepada kami,

ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr bin Shalih

menceritakan kepadaku dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan

atsar,ni.
As-suyuthi mengemukakan atss rni dalarrl Ad-Dur Al Manmr fi At Tafsir bi Al

Ma\sr (ld. 5, h. l9). Ia me-mauslrul-kan periwayatan atsar ini kepada Ibnu.Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

'* Qr. An-Nuur Q$: a. ,,,
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Dia berkata, "Lafazhg,{7.!i maknanya adalatr wanita-wanita

merdeka."2G9

[907f Firman Allatr Ta'ala, 6iiir'iLW{e"Do, ianganlah kamu

terima ke saksian mereka buat selana-lamatq/a. "

Dia berkata, *Allah berfirman, 6i"+'{W{j. Kemudian

Dia berfirm-,lr6 it$$ 'Kecuali orang-orumg yang tobat'. (Qs. Aali

'Imraan [3]: 89). Jadi, barangsiapa bertobat dan berbuat kebaikan, malca

kesaksiannya menurut Kitabullah diterima."r$

2q'Diriwayatkan olch As-suyuthi dalurnAl ltqanfi Uun Al Qar'ar (ld. 2,h.32).la
m*maushul-tanperiwayatan atss inikepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'oe Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Janti' Al Bayan 'An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. lE h. 62) dengan sanad-nyasepcrti yang disebutkan pada atsar no. 905.

Diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam lI Qath'u wa Al I'tinaf (h. 505).

Abu Amr Ad-Dani meriwayatkan atsar ini dalan Al Mr.ldafd fi Al Waqlfi wa Al
Ibtida'(h. 406 dan 407) dengan sanad-nya, ia berkata: Al tOraqan Khalaf bin Ibrahim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Muhanrmad Al Maldd menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ali bin Abd Al Aziz mcnceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menc€ritalon

kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia

lalu menyebutkan atsr rni.
Al Baihaqi meriwayatkan atsu tni dalan As-Sunan Al Kabra, pembahasan tentang

kesaksian orang yang menuduh orang lain berbuat zina (ild. 10, h. 153) dengan sanad'

nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin

Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada

kami dari Muawiyah bin Shalih, , dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu

menyebutkan atst ini,
As-suyuthi mengemukakan atsar ini dalam Ad-Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al

Ma'tsur (ild. 5, h. 2l). la mvmaushal-kan periwayatai atsar ini kepada Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Jarir, dan At Baihaqi dalatnsunan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
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i**lt'n6goWnr#b'"f 'zqit"Danorang-orangyangmenuduh

istrinya fterzina), padahal mereka tidak ada mempunyoi saksi-saksi

selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali

bersumpah dengan rurma Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk

orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: balwa labrat

Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu
dihindarkan dari huhman oleh sumpahnya emryt kali atas noma AUah

sesungguhnya suonrinya itu benor-benar termasuk or(mg-or(mg yang

dusta, dan (sumpah) yang kelima: balwa lalout Allah ata.mya jika
suaniryn itu termasuk oran glrrang yang beno.'ffir

Diaberkata,'Tirman-nya,.ilfi $f;ff'{K1r'ii-\5'";i.'r_ifg
'Dan orang-orang yang memtduh istrinya (berzina), padahal mereka

tidak ada mempwryai saksi-saksi selain diri mereka sendiri', maknanya

adalah, sumpah yang kelima hendaknya dikatakan kepada suami, 'Kamu

akan mendapat laknat Allah bila kamu termasuk orang-orang yang

berdusia'. Jika sang istri mengakui kebenaran ucapan suaminya, maka ia

wajib dirajam. Namun jika ia tidak mengakuinya, maka ia harus

bersumpatr atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya

termasuk orang-orang yang berdusta. Sumpatr yang kelima hendalcrya

dikatakan kepada sang isti, 'Murka Allah atasmu jika suamimu termasuk

orang-orang yang benar'. Dengan demikian, sang isri dihindarkan dari

hukuman. Ialu kedua suami istri ini dinyatakan cerai, dan keduanya tidak

boleh bersatu kembali untuk selamanya. (Jika si istri terbukti berzina) dan

mempunyai anak dari hasil perzinaan tersebut, maka nasabnya

dihubungkan kepada ibunya."2os2

*'Qr.An-Nuur 
Q$:6-9.

'052 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'At Bryan An Ta wil Ayi Al Qw'an
(ld. 18, h. 67) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
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[eoet Firman Artah ra'ata, O'K1i-rrs5f"tl aiii;LKi? iS3${53
V 3$ ,i-f5tli "srkironyo tidak ada kanmia Allah dan rahmat'

Nya lrcpada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa

adzab yang besar, ksretta pembicaraan kamu tentang berita bohong

itu.'f,0s3

[e10f Firman Ailah ra'ata, '3-awi eg'#{ $(;$i#U'i 31d5tl;;'S*;'fr 3E {$'Satji:x{\7\xg dl*)t e#
ry A 'ii!'.ti; i 6i'Kt '1f.13 6 $ * noi orans-orans yang beriman,

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Buangsiapa yang

mengikuti langkah-langkah syetan, maka sesungguhnyo syetan itu

menyuruh mengerjakan perbuatan yang keii dan yang mungkor.

Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat'Nya kepada kamu

selralian, niscaya tidak seorang ptn dari knnu bersih (dari perbuatan-

perbuatan l@ji fun mungkar itu) seloma-lananya, tetapi Alloh

membersihkan siapo yang dikelrcndaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar

tagi Maha Mengetahul ;Q054

Dia berkata, Lafazh Wi gg maknanya adalah, perbuatan

syetan."2055

[911f Firman Allah Ta'ala, 61 { U SrStC "Niscrya tidak seorang

pun dari kamu bersih (dari perbuatan-prbuatan keii dan mungkar itu)

s e I am a- I amarryo.u2osu

Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
zosr 

Qs. An-Nuur Q4):14.
'o' Qt.An-Nuur Q$:21.
2055 Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bcyan An Ta'vil Ayi Al Qur'an

fild. 6, h. 3O). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas.

'" Q..An-Nuur Q$:21.
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te

Dia berkata , "Lafazh 6 fi U 3" ,S I maknanya adalah,

niscaya tidak akan memperoleh petunjuk (seorang pun dari makhluk

untuk melakukan amal kebaikanl 320s7

'6i5Kfr1fi-i'":3
l2l Firman Allah ra'ata, ffrt 4t\lii::f6*,,"jJ]i0jt &U-rjr'.?< r1.i ..?. 7 . 4l litr-t l.a)TtJl)11 . ., .t?r. / / 2t.....{dGK fri fi i'"}}<fi1ji;jjffij ;;t E o inAA ii;ss

,-:r, :f, "Daniangonlah orang-orang yang mempunyai ketebihan dan(-.)
kelapangan di antara kamu bersumpah balwa mereka (tidak) akan

memberi ftantun) keryda kaum kcrabat(nya), orang-or(mg yang miskin

dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaHah

mereka memaa/kan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin

balwa Allah mengamrynimuT Dan Allah adolah Maha Pengampttn lagi
Maha Petqtayang.'aosg

Dia berkata, "Firman-Ny u #6 K", ,rfi 'r$ jtU $j 'oon
janganlah orang-orang yang memrynyai kclebihan dan kclapangan di
antara kamu bersumpah', maknanya adalatr, janganlah kalian bersumpah

untuk tidak memberi kemanfaatan kepada orang 1"irr.::20se

2057 As-Suyuthi menyatakan atsor ni dalam At Itqan fi Utun Al eur'an eld.2 h.32)
dn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 5, h. 34). Ia menisbatkan
periwayatan atsar dalam Ad-Dur Al Mantsur kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas. Lafa* tambahan yang ada dalam dua tanda kurung
termaktub dalaurn Ad-Durr.

'ott Qr.An-Nuur Q$:22.
m5e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Bayan An Ta'wit Ayi Al eur'an

(ld. 18, h. 82) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menoeritakan kepadaku, ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini.

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi tJlum Al Qar'an (ld. 2, h. 32) dan
Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'*ur (11d.5, h. 34). Ia menisbatkan periwayatan
atsu dalam Ad-Dun kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas, dengan lafazh: maknanya adalah, janganlatr kalian bersumpah untuk tidak
memberi manfaat kepada orang lain.
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[e13f Firman Allah Ta'ata, Ul3l'fri"6!'i5:$'ti8 #-r'S t{;-*i
ia)fr "ni hari itu, Altah akan memberi mereka balasan yang setimpal

menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah Yang Benm,

lagr Yang menjelaskan (segala sesuatu memtrut hakikat yong

sebenarnya).'aw

Dia berkata, "Firman-Nya,'r!$
memberi mereka balasan yang setimpal

iS-t 'it i;j- lnaoh akan

menurut semestinya'. I.afaz}l,

ii{; macnanya adalatr, penghitungan mereka. (Semua lafazh ;i.rJr yang

ada dalam Al Qur'an maknanya adalah penghihrngan)."'061

[9f4] Firman Allah Ta'ala, ?$. & t3i,. $Lt3 {.v; r.;fr ffi-'{r(ft,

6g:s'#'# 7 pi'W {t !iy:$ WyJ .$i *nai orans-

orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rwnah yang bukan

rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada

penghuninyo. Yang demikian itu lebih boik bagimu, agar kamu (selaU

ingat.'f,62

Dia berkata, "Lafazh l$ll-j maknanya adalah, meminta

irirr.12063

* 
Q". An-Nurn(24):25.

rur Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balton An Ta wil Ayi Al Qur'an

$ld. 18, h. 84) dengan soud-nyasepcrti yangtertera@aatso sebelumnya.

As.Suyuthi m€nydalen atsw ini dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-T$sir bi Al
ila'tsur (ild. 5, h. 36). Ia menisbatkan periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mrm&ir dan Ibnu Abu Hatim dari lbnu Abbas. Lafa^tambatran yang ada di dalam dua

tanda kurung, bersumber dari As-Suyuthi.

'* Qr.An-Nuur (24):27.
e3 As-suyuthi menyatakan atsar ini dalan Al ltqan fi Ulun Al Qur'an $ld. 2,h. 32)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 39). Ia menisbatkan

periwayatan atss dalarn Ad-Dun ini kepada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al Anbari dalam

Al Mashahifr dari lbnu Abbas.
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[915f Firman Allah Ta'ala, )t:''4 UA b W- <4*#- S
U$tir',;"."r,*--g,t:@A;*-qW'iiiL'{€r1&-;6'i)'frL;j l$Zt "Katakanlah kepada orang laki-loki yang beriman,

'HendaHah merela

kcmaluannya; yang

sesungguhnya Allah

menahan pandangannya, dan memelihara

demikian itu adalah lebih sttci bagr mereka,

aW yang mereka perbuat'.

' HendaHah mereka menahan

Maha Mengetahui

Katalranlah kepado wanita yang beriman,

pandangannya, dan memelihara kcmalttannya'.'aw

Dia berkata , "I*rfa/r- 'A6] b l;# maknanya adalah,

hendaklatr mereka menahan pandangannya dari hal-hal yang dibenci

Allah.'206s

[e16f Firman Allah ra'ata, W 31Sf: {t |*; <r-;i-$; 'Dan

janganlah mereka mettampakknn Trerhiasannya, kecwli yang (biasa)

nompak dar ipadany o.' affi

merelra menutupftan kain kudung kc dadanya, dan ionganlah

'* Qr. An-Nuur Q$: 30-31.
26t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an

6ld. 18, h. 92) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.

As-suyuthi menyatakan atsar iai dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al

Ma'tsur 0ld. 5, h. 40) dengan iIafazh: maknanya yaitu, hendaknya mereka menahan

syahwat mereka dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ia menisbatkan periwayatan atsar

ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'* Qr. An-Nuur Q$: 30-31.
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menampalcktm perhiasawtya, kecuali kepada suami mereka, atau tyah

mereka, atau ayah suami mereka, otau putra-putra mereka, atau Wtra'

Wtra suami mereka, atau saudara-saudora laki-laki mereka, atau putra'

pttra saudara laki-laki merelco, atau putra-putra saudara peremry(m

mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak'budak yang mereka

miliki."M

Dia b€rkata, "Perhiasan yang boleh ditampakkan oleh

perempuan2*t (ktp"d" manusia-manusia ini;zoee adalatr anting-anting,

kalung, dan gelang tangan. Adapun gelang kaki,2070 lengan a,rrs?o'r

bagian atas dada, dan rambut, tidak boleh mereka tampakkan,2o12 kecuali

kepada suaminya."2o73

telsl Firman Allah ra'ata, )L)'";;{ ,$ O <a}ft 2l"Atou

Wlnyon-flayan laki-laki yang tidak mempunyai kcinginan (terhadap

wanita)."

Dia berkata, "Pelayan laki-laki ini selalu mengikuti kaum

(tuan)nya. Ia mengalami lupa ingatan, tidak hirau akan perempuan, dan

tidak mempunyai keinginan terhadap mereka (wanita). Perhiasan yang

boleh ditampakkan mereka (wanita) kepada laki-laki seperti ini adalatt

*'Q". An-Nuur(24):31.* Dalanr Tafsir Ath-ThaDri disebutkan: yrbdiniha (png biasa dinampal&an oleh

mereka).M lafaz,tr ini tidak ada dalam Tafsir Ath-Thabari dan Ad-Dar Al Mantsar fi At
Tafsir bi Al Ma'rszr, dan hanya ada pada riwayat AI Baihaqi dalan As-Sunan Al Kubra.

''o Dalam Ad-Dur Al Mantsur dansunan Al Baihaqi dikatakan: Lihalk*alaha (gelang

ltald).

'0" Dalam ls-Sznan Al Ktbra dikatakan: mu'dhadotuho (lengan atas).
2o' Dalam As-Sanan Al Kubra dikatakan: falo tabdihi (malra tidalc boleh mereka

tampaklcan).

'm3 As-suyuttri menyatakan atsar ini dalam Al ltqan fi Ulum Al Qtr'an (tld. 2,h. 32)

dengan lafazh: ia tidak boleh menampakkan gelang kaki, lengan atas, bagian atas dadq

dan rambutnya, melainkan kepada suaminya.
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anting-anting, kalung, dan gelang tangan. Adapun gelang kaki, lengan

atas, bagian atas dada, dan rambut, tidak boleh mereka tampakkan

kecuali kepada suaminya."2o74

[9tef Firman Auah Ta,ata,'t*]; qA& 6 &-'*L'ri,p_{j
"Dan janganlah mereka memuhikan kakinya ago dikctalrui prhiasan
yan g me r e ka s e mb wryikmt. "

Dia berkat4 "Maksudnya adalah mengetuk-ngetuk gelang kaki
dengan gelang kaki yang lain saat ada laki-laki. Atau di kaki mereka

terdapat gelang kaki yang mereka gerakkan-gerakkan saat ada para laki-
laki. Jadi, Allah melarang hal itu karena itu termasuk perbuatan

syetan."2075

2@a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan An Ta wil Ayi Al eur'an
0ld. 18, h. 95) dengan sanad-nya, ia berkata: AIi menccritakan kepadaku, ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berlota: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dad Ibnu Abbas. Ia lalu menycbutkan arsar ini.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al Kubra, pembahasan texrtang
nikah (ld. 7, h. 96) dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi
memberitahukan kepada kami, ia berkata: utsman bin sa'id menceritakan kepada ftami,
ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dad Muawiyatr bin Shalih
dari AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 '.Yalrni pelayan laki-laki yang
selalu mengikuti kaum (tuan)nya- Ia mengalami lupa ingatan, tidak hirau akan
perempuan, dan tidak mempunyai keinginan terhadap mercka.',

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Ad-Dur Al Mantsr fi ArTafsir bi Al
Ma'tsw (ild. 5, h. 43). Ia menisbatkan periwayatan atsar rni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dalarn sunan Al Kubra, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi juga menyatalal atsar ini dalam Al ltqan fi Ulum Al eur'an (ild. 2, h.
32) dengan lafazh i;ii ,l;l maknanya adalah, Iaki-laki yang lupa ingatan dan tidak
mempunyai keinginan terhadap perempuan.,'

2075 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wir Ayi Ar eur'an
(ld. 18, h. 97) dengan sanad-nya seperti yang tefterapada atso no. terdahulu.

As-Suytrthi menyatalen atsar ini dalam Ad-Dtr Al Mantsur I At-Tafsir bi AI
Ma'tsur (ild. 5, h. a$. b menisbatkan periwayatan atsar rni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[e20f FirmanAllahra'ata,blTfibf*'"';r4]fi 'K4;;-$ii$(!V

ry a5',$3 ',.4# * fr ',#. 
"fi 

li'K"Dan trmvintcanlah orans-

orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-or(mg yang layak

(bertcawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba'hamba

sahayamu yang Wrempurn. Jika mereka miskin Allah afun

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha lws
(pemb er ian-Nya) lagi Matn Menget alrui ;'207 

6

Dia berkata, "Allah SWT memerintahkan mereka untuk menikah

dan memotivasi mereka untuk melakukannya. Dia menyuruh mereka agar

menikahkan keluarga mereka yang statusnya manusia merdeka, dan

menikahkan hamba-hamba sahaya laki-laki mereka. Allah telah

menjanjikan kecukupan kepada mereka setelah mereka menikah. Dia

berfirman, '4# u'i1'#fr'.$li'K$'Jika meretu miskin Alloh akan

memampukan mereka dengan lcorunio-Nya' .'aul

[e2lf FirmanAlahra'ata,81i3;;ltrt'HJftrq$$'ei4.uig
(* ;d'f.$ 

*Oo, budak-budak yang kanu miliF yory menginginkan

perjanjian, hendoHah kamu btnt perianiian dengan merelca, iilca kamu

mengetalrui ado kebaikort pada mereL.i2ttt

'" Q".An-Nuur QQ:32.
67 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(ild. lE, h. 98) dengan sanad-aya seperti yang terterapada atsr no' 918.

As-suyuthi menyatakan atsu ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir br Al

Ma'tsur (ld. 5, h. 45). Ia menisbatkan periwayatan alsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas.
2o7t 

Qs. An-Nuur Qg:33.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah, jika kamu mengetahui bahwa

mereka mempunyai usaha dan kamu tidak membebankan biaya

memerdekakan mereka kepada kaum muslim."20?e

[e22] FirmanA[ah ra'ata,wli,r{i"iur;4i fi,$ e ,3}'t:t
&i & "Dan berikantah kepada meretra se'bagian dari harta Altah yang

dilraruniakan-Nya kcpadomu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak

w anitamu tmtuk me lahftott pe I aat an.' zom

Dia berkata, "Firman-Nya 'fur; cir, I )g n $3t:t
maknanya adalatr, lepaskanlatr dari mereka akad cicilan untuk

memerdekakan diri mereka.''o8l

* Atsqr ini dan crrsonno.922 diriwayatkan oleh Ath-ThabaridalanJami'Al Balan
An Ta'vil Ayi Al Qar'ot (ild. 18, h. 99 dan l0l) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali
menceritalcan kepadaku, ia berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari lbnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kedua

atso iai.
Kedua crsar diriwayatkan oleh Al Baihaqi dzlam Sunan Al tfubra, pembahasan

tentang alod cicilan bagi kemerdekaan budalc (ld. l0 h. 317 dan 330) dengan sanad-n1a,

ia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq menga,barkan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Hasan Ath-Thara'ifi memberitahukan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada lcami

dari Muawiyah bin Shdih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu

menyebutkan kedua atsc ini.
Kedua arsar ini dikemukakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an

01d.2, h. 42) dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw fild. 5, h. 45 dan 46).la
menisbatkan periwayatan kedua arsar yang tertera pada kitab Ad-Dun ini kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menuturkan atsar no.922 ni dalart Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 6, h.

57). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.

'oto Qr. An-Nuur (24): 33.

'o" Atsa, ini dan atsar rro.922 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalaro Jami' Al Balnn
An Ta'wil Ayi Al Qar'an (ld. 18, h. 99 dan 101) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali
menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kedua

atsat ini.
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[923t lbnu Abbas berkata, "Lafazh W maknanya adalah hamba-

hamba sahaya perempuanmu.r2os2

Abbas berkata, "Lafazh {ijf ."f."anya adalah perbuatan[924] Ibnu

zina.'2083

[e25f Firman Auah ra'ata, F., 3fr 'l*lftfi b,1"1i9 'h# ,;;
"Dan barangsiapa yang memaksa mereka, malca sesungguhnya Allah

odalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka)

sesudah mereka dipaksa (itu)."

Dia berkata, "Jika kalian melakukan itu maka sesungguhnya

Allah Maha Pengampun dan Penyayang terhadap mereka, dan dosa

mereka ditanggung oleh orang-orang yang memaksa mereka."2084

[e26f Firman Allah Ta'ata, tli i#.4] yr-"f*g +g #'$
$ iA i1fri# o2'ij_I; Sg 6Y'-+$i\r, A,t*;i-&

Kedua atsar diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ,Sznazr Al Kubra, pcrnbahasan

tentang akad cicilan bagi kemerdekaan budak (ild. l0 h. 317 dan 330) detgm sanad-nya,

ia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Hasan Ath-Thara'ifi memberitahukan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami

dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan kedua alsar ini.

Kedtn atsar ini dikemukakan oleh As-Suyuthi dalaort Al hqar.fi Uum Al Qur'an
$1d.2, h. 42) dan Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 5, h. 45 dan 46).la
menisbatkan periwayatan kedua atsar yang tertera pada kitab Ad-Duft ini kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menuturkan atsar no.922 ini dalarn Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 6, h.

57). Ia menisbatkan periwayatdn atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhatr dari Ibnu Abbas.

'*' Atsm ini dan atsarno.924 dikemukakan oleh As-suyuthi dalant Al ltqanfi tJlun

Al Qur'an 01d.2, h. 32).
t*'Ibid
m& Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir At Qur'an Al Azhin Qld.6, h. 59). Ia

menisbatkan periwayatan atsarini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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;.D|fri, ofr.3j g |3lsl-t ':11 i5'.-rA6:4n*{; fi;"
ry ..u :y-':"til1y 'Jf.ii'ifr 3.;r;7;6-*.ailor, (Pemberi) cahava

(kepada) langit dan bwti. Perumpamaan calwya Allah, adalah seperti

sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalumy ada pelita besar.

Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan'akan bintang (yang

bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalafun dengm mfuyak dari pohon

yang banyak berkahnya, (yaitu) plon zaitun yng tunbuh tidak di

sebelah Timw (sesun) dan tidak pttla di sebelah Buat(ryn), yttg
mitryabrya 6aja) hampir-hampir meturangi, walauputt tidak disennh

api. Catuya di atas caluya (berlapis-lapis), Allah membimbing keryda

cahoya-Nya siap yang Dio kchendaki, don Allah memperbuat

Wrumrymaan-Wrumpamaan bagt manusia, dan Allah Maha

Me n ge t ahui s e gal a o e suaht."2o&S

Dia berkata, "r*rfain gffV -*ir,1lt 3ii'i{maknanva adalah,

Allah Maha Pemberi petunjuk kepada para penghuni langtt dan

5*oi.12086

'*' Qr. An-Nuur (24): 35.
2M Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' .,41 tuyan An Ta wil Ayi Al Qur'an

fild. 18, h. lo5) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadalru, ia berkata:

Abdullatr meirceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar tni.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalart Al Asma- wa Asbshilat @.102 dan 103), yang

disambrmgkan secara langsung dengan atsff no.9l9, de,ngan sanad-ny4 ia berkata: Abu

Zakaria bin Abu Ishaq Al Muzat*i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan

Ahmad bin Muhammad bin AMus Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami' ia berkata:

Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullalr bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu

menyebutkan atsar ini.
Diriwayatkan oleh Ibnu Karir dalam Tafsir Al fur'an Al Azhim (ild. 6, h. 60). Ia

menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suynthi menyrtakan atsar ini dalun Al ltqanfi uun Al Qar'an (ild. 2, h. 32) dan

Ad-Dur At Man*urfi At-Tafsir bi Al Malsur (ild. 5, h. 48). Ia menyambungkan atsqr ini
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[927f Firman Allatr Ta'ala, i$i3uaoun seperti sebuah rubang yang

tak tembtu."

Dia berkata, "Lafazh 'iKlS, maksudnya adalah tempat

ditaruhnya sumbu lampu."2o8?

[92S] Firman Allah Ta'ala, iSfS .4] ft,,perurnpamaan cahoya

Allah, adalah seperti sebtnh lubangyang tak tembru.,,20tt

Dia berkata, "Maknanya adalah, perumpamaan petunjuk Allah di
dalam hati orang beriman laksana minyak murni yang hampir saja

bercaltaya sebelum minyak itu disentuh oleh api. Tatkala api

menyentuhnya, bertambah kuatlah sinar itu di atas sinar (ala dhau'in1.zow

Demikian pula hati seorang mukmin yang selalu mengamalkan petunjuk

sebelum ia kedatangan ilmu. setelah ia kedatangan ilmu, bertambahlah

petunjuk di atas petunjuk dan cahaya di atas cahaya, sebagaimana

perkataan Nabi Ibrahim sebelum ia memperoleh ma'rifah, Inilah
Tuhanku', saat ia melihat bintang, tanpa ada seorang pun yang

memberitahunya bahwa ia mempunyai Tuhan. Ketika Allah

dengan duaatsar sesudahnya, dan menisbatkan periwayatannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

267 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi AI eur'an
0ld. I 8, h. I 06 dan 107) de,ngan sanad-nya seperti yang tertera p ada atsor sebelumnya

Dituturkan oleh lbnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi syarh shahih Al
BuWrari (ild. 8, h. 302). Ia berkatq "Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulum Al eur'an (ild. 2, h. 33) dan
Ad'Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. s, h.48), yang disambungkan dengan
alsar sebelum dan sesudahnya.

'ott Q..An-Nuur Q$:35. r

'0E' Dalam Ad-Dun tertulis: ala dhau'ihi(di atas sinarnya).
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memberitahunya bahwa Dialah Tuhannya, bertambatrlatr baginya

petunjuk di atas petunjuk."m

[e2ef Firman Allah ra' ata, 5 6a i*t A-?t;'& 6frt ii *ji. A
$1<iV j35U,$ *Berrasbih ipda Allah di masjicl-masjid yang telah

diperintahkan mtuk dfurruliakn don disebut nama-Nya di dalamnya,

pada waHu pagt dan waldu lxtang.'ffir

Dia berkata, 'I,afazh '€3 6':ti 'ot *I. A maknanya adalah

catraya itu di masjid-masjid yang dimuliakan, dan dilarang melakukan hal

sia-siadi dalamnya.'@

m Diriwayakan oleh Ath-Thabari ddamlr Joni' Al Balnn An Ta'wil Ayi At Qw'an
(ld. lE, h. 107) dengan samod-nyrlepfrprdaatsorc.926.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalaonAl Asma'wa AsbShifat O. 102 dan 103) pttg
disambungkan secara langsrmg dengan qtse no.927, dengm sanad ymg sama, sampai

lafazh: dan cahaya di atas cahaya-

As-Suyrthi menyaakan atso ini dalfr Ad-Dur Al Mantsur I At-Tdsir bi Al
Ma'Lsur (ild. 5, h. 48), ymg disambungkan secara langsung demgan drn atsor
scbelumnya

As-Suyuthi menyatakm atss ini kembali dalam ll ltqanfi Uam Al Qur'm (lld.2,
h. 32) dengan lafazh: 2$,i$.17! Ji malormya adalah, p€rumpamaan petunjuk Allsh di
dalam hati orang beriman....

Dituturkan olch Abu Ja'far An-Nuhas dalarn lI Qath'u wa Al I'tinaf (h. 511). Ia

menisbatkan periwayafian alsr ini k€pada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dalam lafazh: sebagnimena pertraaan lbrahim....sampai akhir otsar no.928, penulis

meragukan kebenarannyq bahwa ucryao itu bersumber dari Ibnu Abbas. Ada
kemungkinan lota-kata ini merupakan pe*ataan Ath-Thabari. Hal ini semakin diperkuat

oleh atsar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash^Shifat dan As-
Suyuthi dalut Ad-Dur Al Mantsu fi At-TSsir bi Al Ma'tsur yang hanya sampai pada

lafaztr: dan cahaya di atas cahaya

'*'Qr.An-Nuur (29:36.
'* Atsar ini dan atso no.930 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan

AnTawil Ai Al Qar'an Cld. lE,h. lll dan ll2) dengan sanad-nya, iaberkata: Ali
menceritalcan kepadaku, ia bertata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dri Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kedua

atsq ini.
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[930f Firman Allah Ta'alo, f,tlW:LU "Dan disebut nama-Nya di

dalamnya."

Dia berkata, "Maknanya adalah, dibacalcan Al Qur'an di

dalamnya."2@3

[931] Firman Allah Ta'ala, )($tr jg\q-5Ue"Di sana bertasbih

(menyrcikan) namanya padawahu pagi don petang."

[e32f Firman Allah ra'ata,'rit3i r6b ;rt f] e E{-r',fr. # $ 3f,
*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniogaan don tidok (pula) oleh

jual beti dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang.'M

Dia berkata, "llrfain ifr 5) i! maksudnya adalatr dari shalat

fardhu."2@s

[933f Firman Allah Ta'ala, t$t-fiy"Dan (dari) membayarkanzakat."

Atsr nomor 929 dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim

(ld. 3, h. 293) dengan lafaztr: ia berkatq "Allah melarang melakukan pcrbuatan sia-sia di

dalamnya"
As-suyuthi menyafakan kdua atsar ini dalam Al Itqanfi Uum Al Qur'an (ld. 2, h.

33)-de4gan lafaz.h: *1. 4 "Di rumah-ntmai." Maksudnya adalah di masjid-masjid -'r# ij "Yang di sano telah diperintahkan Allah unluh memuliakan." Maksudnya adalatr

ilengagungkan- bl q- H$r " Dan disebut nama-I,I1to di dalamryn." Maksudnya

adalah, dibacalon dalam kitab suci-Nya.

As-suyuthi menyatakan kedua atsar ini dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tdsir bi Al
Ma'tsur (ild. 5, h. 50) yang disambung secara langsung dengan dua atsar setelahnya. Ia

menisbatkan atsar-atsar ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
2@ Ibid

'o Qt.An-Nuur Qg:37.
'@t Atsa, ini dan atsarno.933 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan

An Ta'wil Ayi Al Qar'an (ild. 18, h. l13 dan 114) dengan sanad-nya sepcrti yang tertera

padaatswno,929.
Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (j[d.6,h.74).

TATSIRIBNUABBASA



Dia berkata, "Maksud dari zakat di sini adalah taat kepada Allatl
dan memurnikan akidah.'2ffi

[934f Firman Allah Ta'ota, '^ru -4, 
nK'P1Vib6t5

ili i'6jj$1 "Dan orang-orang rri *f, amal-amal mereka adaloh

laksanafatanorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orong-

orangyang daluga."2w

Dia berkaa, 'Tirman-Nya, #, {f '# Lafazh H,
maknanya adalah tanah yang telah musnah."2oE

[e35f Firman Auah ro-,ytg, 'H4;3{,'a5i ?*;eaw( 65id!6;
?g & h'{illAii'rjt"Hai orans-orans yans beriman, hendoHah

budok-budak (elaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang

yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga

kali."2w

Dia berkata, "Apabila seorang laki-laki sedang berduaduaan

dengan istrinya (di kamar) setelah shalat Isya, maka tidak diperbolehkan

pembantu dan anak kecil masuk tanpa seizin darinya sampai ia selesai

* Ibid.

- Qr.An-Nuur (2a\:39.
M Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan An Ta'wit Ayi Al Qur'an

(ld. 18, h. ll5) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkda:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutlon arso
ini.

As-Suynthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Uun Al Qar'an (ild. 2, h. 33) dan
Ad-Dtr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (11d.5, h. 53). Ia menisbalkan periwayatan
atso dalun Ad-Durrkepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan lbnu Abu HatinU dari Ibnu
Abbas.

'o Q*. An-Nuur (24):58.
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melaksanakan shalat Subuh. Hal yang sama juga ketika ia sedang berdua-

duaan dengan istrinya setelah shalat Zhuhur."2lm

[e36f Firman Allah Ta'ata, itl:igirZ-bZ::$ A5t'&Jtfii &$
4; e 4,5i "Dan apabila onak-anabnu telah sampai umtr balig,

maka hendaHah mereka meminta izin, seperti or(mg-orangyang sebelum

me re lra me m int a i zin."2r or

Dia berkata "Kemudian Allah menrberikan keringanan

kepada mereka dengan memboletrkan memasuki ruangan tanpa izin,

yaitu pada waktu antara shalat Subuh sampai Zruhur dan antara

Zhuhur sampai Isya. Allah memberikan keringanan bagi pembantu atau

anak kecil untuk memasuki ruangan tersebut tanpa seizinnya. Ini adalah

makna firman-Nya, \3AW i* {; # 4'Tidak ada dosa

atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dori (tiga wabu) fz'. (Qs.

An-Nuur [2a]: 58). Adapun orang yang telah baligh, tidak diperkenankan

memasuki nrangan (suami istri tersebut) tanpa seizinnya, dalam seluruh

kondisi.''l@

2r@ Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Baynn An Ta vil Ayi Al Qur'an
(ld. 18, h. 124) dengan sanad-nya seperti yang tert€ra pada atsq sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al ktbra" pembahasan tentang nikah
(tld. 7, h. 96 dan 97), yurg disambung dengan dua atsar setelahnya dengan sedikit
mengalami perbedaan dalam susunan kata-katanya- Ia berkata: Abu Zakaria bin Abu
Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi
memberitahulon kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,
dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atso ini.

"o' Qr. An-Nuur Qg:59.
2r@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an

$ld. 18, h. 125 dan 126) dengan sanad-nya seperti yangterterapadaatsarno.929.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (ild. 7, h. 96 dan 97),yang

disambungkan dengan arsar sebelumnya dengan sarud yang sama.
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[937] Pada ayat yang s{rma, Ibnu Abbas berkata, "Adapun anak yang

baru mencapai dewasa, yakni anak-anak kecil yang statusnya merdeka

dan baru mencapai usia baligh, tidak diperkenankan memasuki ruangan

seorang laki-laki kecuali atas seizinnya, dalam semua kondisi. Ini adalah

makna firman-Nya, <)51 iftf tZV,rz:5S )331'f,-1 !fri*i {4$g
4 n'Dan apabila mtak-anabnu telah sampai umtr baligh, maka

hendaHah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum

merelra meminta izin'.'aro3

[938] Firman Allah Ta'ala, 6i!rK;.'of,t- { ,ji Wi'uLSit
7 <*A S 7;, Fia & €fiq 6$. i Lq o$;
ry '€ 'i!t ?A "Dan peremwan-peremwan hn yang telah

terhenti (doi haid don mengandung) yang tiada ingin kawin (lagr),

tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian merekn dengan tidak

(bermalrsud) menampakkan perhiasan, dan berlalru soryn adalah

lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Malw

Mengetahui.tfltm

Dia berkata, '?erempuan seperti ini tidak ada dosa bagrnya

untuk duduk di rumah dengan mengenakan pakaian yang biasa dikenakan

di dalam rumah dan mengenakan tutup kepala seraya menanggalkan

jilbab (kerudung panjang) selama ia tidak menampakkan hal-hal yang

tidak Allah sukai. Ini merupakan makna yang sesuai dengan firman-

Nya,t-i).;,g31i? <,4q <;;- 6 '{+ <,gF 6,{r'riadatah
atas merela dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak

As-Suyuthi menyatakan atsqr ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 5, h. 56). Ia menisbatkan periwayatan atsar tni kepada Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi.

2ro, Ibid
"* Qr.An-Nuur (24):60.
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(bermaksud) menampakkan perhiasan'. Allah kemudian berfirman, ;V

?ri: ft <;#- 'Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi

mereka'."2loS

[e3el Firman Allah ra'ata, :t $i A d;li &$J'r, #*i &;t
'rLtAL, 'gU 6 4&{;t? "*lt"ridak 

ada hatangan

bagi orang buta, tidak (Wla) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi

orang sakit, dan tidak (pla) bagi dirimu sendiri, maksn (bersama'sama

mereka) di rumahkamu sendiri.'2r6

Dia berkata, "Ketika Allah menurunkan aya\ l;ila. ASi$1i-
,$i{u, rL3$ Fit $LU { 'Hoi orans-or(ms vang beriman,

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan iolan yang

batil'. (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) kaum muslim berkata, 'Sungguh, Allah

melarang kita memakan harta sesama kita dengan jalan batil. Sedangkan

makanan termasuk harta yang paling utama. Oleh karena itu, tidaklah

halal bagi salah seorang dari kita memakan makanan milik orang lain'.

Sejak saat itu, manusia menjauhi memakan makanan temannya. Lalu

,tot Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an

6ld. 18, h. 126 dan 127) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arsar ini.

DiriwayatlCIn oleh Al Baihaqi di dalam l<i^b As-sunan Al Kubro CIld. 7, h. 93)

dengan asnadnya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Abdus memberitahukan kepada

kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari AIi bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atss ini.

"* Q.. An-Nuur (24):61.
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turunlah firman-Nya, lf, 6iii & Ji...t*pai firman-Nya, 6 J
l,4tzi;324,arcY

[940f Pada ayat yang sama, ia berkata, *l.xlfaz/r- ir443 ].4r,6 31

'Atau (di rumah) yang kamu miliki latnciltya', maksudnya adalah,

seorang laki-laki memberi kuasa kepada laki-laki lain untuk menjaga

barang-barang rumahnya. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan

baginya untuk boleh memakan makanan dan buah kurma serta meminum

susu."2lot

I94ll Pada ayat yang sama, ia berkaa, "Dahulu mereka (para satrabat)

merasa segan dan risih makan sendirian hingga harus selalu bersama

orang lain yang menemaninya. Allah memberikan keringanan hukum

kepada mereka. Dia berfirm *, J|$'*LU JLG'H; 54
€6 'Tidok ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka

atau settdirian'."2r@

"' Atsr ini dan atso no.9,t0 dan 941 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalaar Jomi'
Al Balan An Ta wil Ayi Al Qur'an (ld. 18, h. 138, 130 dan l3l) dengan sond-nya
seperti yang tertenpadrotsor no. 938.

Ketiga atso ini dituturkan oleh lbnu Katsir dalaur Tafsir Al Qur'ot Al Azhim $1d.6,
h. 93). Ia menisbatkan periwayatan ketigo atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari
Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakan ketigl atsar ini dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsut 6ld. 5, h. 58). Ia menisbatkan periwayatan atsor ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Munrlzir, Ibnu Abu Hatim, dan AI Baihaqi, dari Ibnu Abbas, dengan lafaztr yang lafalnya
sedikit berbeda.

Atsar tomor 939 dan 940 diriwayatkan oleh Abu Ja'far dalam An-Nasilrt wa Al
MansuWt (h. 199 dan 200) dengan sanad-nya" ia berkata: Bakar bin Sahal menceritakan
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia
kemudian menyebutkan kedua arsar ini.

,r* Ibid
,r* Ibid
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19421 Padaayat yang sama, ia berkata, "lrafazh ''r$maknanya adala\

memberi salam.2rr0Ia lalu mengutip firman Allah SwT, *CQ-6;i
6-{J 'Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah

dan yang tinggi-tinggi'.'arr I

ooo

Tafsir Sumh Al Ftrrqaan

[e43t Firman Allat ra'ata, 6+ it:3V:$LJ i# l$ VitS
*(Akan dikatakon kcpada mereka), 'Jangan kamu sekalian

mengharapkon satu kebinasaan, melainkan hmapkanlah kebinasaan

yang banyakt:t2rt2

Dia berkata,"Lafa* U* 6ji maf<nanya adalah kecelakaan

yang banyak."2l13

[9a4f Firman Allah Ta'ala, ii. W '66 "o* mereka adalah kaum

yang binasa.'zrra

2rr0 Dikemrkakan oleh As-suyuthi dalamAl ltqanfi Uun Al Qur'an (ild. 2, h. 33).

"" Qr. Thaahaa (20): lo7.

"" Qr.Al Furqaan (25'):14.

"" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 18, h. 140) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadakq ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arscz ini'
Dituturkan oleh Al Buktrari dalam Al Jami' Ash-Shahr&, pembahasan tentang tafsir

0ld. 7, h. 353).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhqi (ld. 8, h.

349) berkata "Atsor ini dinyatakan bersambung sanad-nya oleh Ibnu Al Mundzir dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-suyuthi menyatakan atsar ini dalant Al ltqanfi Uum Al Qw'an (ild. 2' h' 33).
2rt4 

Qs. Al Furqaan (25): ls.
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Dia berkata,"Lafazh fi maknanya adalah, yang binasa."2lrs

[945f Firman Allah Ta'ala, W54l'^!i41,,P bW6 iILVii
"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kcrjaknn, lalu lfumi

jadikon amal itu (bagaitwr) debu yang beterbangan.'zrr6

Dia berkata, "l*lfazh W rSi maloarrya adalatr air yang

tumpafi.dllz

[9a6f Firman Alla]r Ta'ala, iW-, 'X; 3{ "Y 6t; $ *,tp*on kamu

tidok memprlwtikon (penciptaan) Tuhormu, bagaimana Dia

memanj angkan (don memendekkan) boyang-bayang.'zrrt

Dia berkata" 'Maksudnya, sepanjang waktu antara terbitnya fajar

sampai terbitnya matahari.'2! le

2"5 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan An Ta'wil Ayi At Qur'an
(ld. 18, h.142) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada arar sebelumnya"

As-Suyrthi menyatakan a*or ini dalam Al ltqanfi Uum Al Qr'an (ild. 2, h. 33) dan

Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 65). Ia menisbatkan pcriwayatan

atsq ini kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"tt Qr. Al Furqaan (25): 23.
2t'? Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 19, h.4) dengaa sanad-nya seperti yang disebutkat pada a*o no. 943.

Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.6, h. I I l).
As-Suyuthi menyatakan atsor tai dalan Al ltqanfi Ulun Al Qr'an (ild. 2, h. 33) dan

Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 5, h. 67).la menisbaikan periwayatan

atso inikepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

"tt Qr.Al Furqaan (25):45.
2rre Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 19, h. l2) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsar no.943.

Dituturkan oleh Al Buktrari dalarn Al Jami' Ash-Shohli, pembatrasan tentang tafsir

0ld. 7, h. 3s2).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari (ild.8, h.

348) berkata, "Atsar ini dinyatakan sanad-nyabersambung oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali
bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas."
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[9a7f rirman Allah Ta'ala, K;:, IltA ',li i2 *o"n kalau

Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bryang-bayang

itu.'at2o

Diaberkata""lrafazinKS:"^^t"ruryaadalahterus-mene*''r2l2l

[94sf Firman Allah Ta'ala, L;-tfr U4$#,'l' *Kemudian Kami

menarik bayang-bayang itu kepado Kami dengan ttikan yang perlahan-

lahanj2rD

Dia berkata, "Lafazh ('-Vi maknanya adalah yang cepat'"2 
I 23

t9491 Firman Allatr Ta'ala, 6 
"6 

'A'z3V 

"r;X:G 

lAi S; "5t it(H,'ril i 'H,,Don Dia (pula) yang meniadikan malam don siang

silih berganti bagi orang yang ingin memgambil pelaiaran atau orang

yang ingin bersyttktr.'zrza

Dia berkata, "Orang yang kehilangan sesuatu yang semestinya ia

kerjakan pada malam hari, maka bisa menyusulnya pada siang hari. Atau

As-suyuthi menyatakan atsar lni dalam Ad-Dar Al Mantst fi At'Tafsir bi Al

Ma'tsur (ild. 5, h.72).Ia menisbatkan periwayatan atss rni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'

"'Qr. Al Furqaan (25):45.
,trt D;'iwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 19, h. l3) dengan sanad'nyaseperti yang disebutkan padraatsuno'943'

As-suyuthi menyatakan atsu ini dalarn Al ltqanfi ulun Al Qar'an (ild. 2, h. 33).

"'Qr.Al Furqaan (2il a6-
2ta Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

old. 19, h. 14) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

eua.uw, menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini'

As-suyuthi menyatakan atsar ini dalarn Al ltqanfi ulum Al Qtt'a (ild. 2' h. 33).

"' Qr.Al Furqaan Q5):52.
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ia kehilangan sesuatu pada siang hari, maka ia bisa menyusulnya pada

malam tr^ii32t2s

[e50f Firman Allah ro'ata, ti{6i ,;.ii&6rrJ.6-5i *3\"6)
lrL:,'66 6J5:ift &1L "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha

Penyryang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan

rendoh hati dan apabila orang-orong jahil menyap mereka, mereka

me n guc apkan kat a-kn a yn g b aik.'f,r26

Dia berkata, 'T*rfazh ;4\ 
"q, 

maksudnya adalatr orang-

orang beriman.'2127

[951f Firman Allah Ta'ala, gi Cr]'li5'rrL:r4-5i "orang-orang

yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati."

[e52f FirmanAllahra'ata,<;2iU)V]5-{3$}-f G;r|$y6.$b
Yti 4)ft "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

merelra tidak berlebih-lebihan, dan tidak (ptla) kikir, dan adalah

(pembelanjaan itu) di tengah-tengoh antara yang demihian."zr2B

2rr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqnn An Ta'wit Ayi Al Qur'an
(ld. 19, h.20) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padiaatsono.948.

Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'm Al Azhim (ild. 6, h. 130). Ia
menisbatkan periwayatan atso ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'on (ild. 2, h. 34).

As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tofsir bi Al Ma'*ur $ld.
5, h. 75). Ia menisbatkan periwayatannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"'o Qr.Al Furqaan Q5):63,
2r2'As-suyuthi menyatakan atsar ini datun At ltqanfi Ulum At Qur'an (ild. 2, h. 34).

Ia menisbatkan periwayatannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"* Q..Al Furqaan (25):6?.
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Dia berkata, "Merekalah orang-orang beriman, orang-orang yang

tidak melampaui batas hingga jatrhztzs dalam kemaksiatan terhadap

Allah, dan orang-orang yang tidak kikir hingga menolak menunaikan

hak-hak 411"5.12130

[e53f Firman Alrah ra'ata, <alfiw5z"E3<]16;G i$t
q i;* Nfr ig'i"* Cg'ifr 3l$.*xrctnti orang-orans yans

bertobat, beriman dan mengerjakan anal shalih; maka keialatan merekn

diganti Allah dengan kebajikor. Dan adalah AAah Maha Pengamptn

t agi Maha P enyayang.'ur3r

Dia berkata, *Itulah orang-orang beriman, orang-orang yang pada

saat belum beriman selalu mela}ukan kejatratan-kejahatan. Allatr lalu

memberikan mereka rasa cinta kepada keimanan, hingga Dia pindahkan

kecenderungan mereka kepada kebaikan, dan Dia gantikan tempat

kejahatan mereka dengan kebaikan.''l 32

"" Dalarn Jami' Al Bayan terttrlis: hingga mereka mendermakan hartanya-

"'o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Balnn An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 19, h. 23) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsq no.948.

As-suyuthi m€nyatakan atsar ni dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsw (ild. 5, h. 77).Ia menisbatkan periwayatan atso im kepada Abd bin Humaid,

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"" Qr.Al Furqaan Q5):70.
2132 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an

6ld. 19, h. 29) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
Dituturkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qrr'an Al Azhim (ild. 6, h. 136). Ia

menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyrthi menyatat<an atsar tni dalarlll Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsar (ild. 5, h. 79). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas.
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[e54f Firman Allah ra'ata, 6S;;\6]5 ir1 €^ Cj <rJ;zr'"5$
CCy 6i;A-gGS ,i{t "oj,-3 "Do, orang-orang yang bertcata, 'ya

Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan kctwunan

lrami sebagai peryrenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi

or an g- or (m g yang b ert ahw a'."2t 33

Dia berkata, "Firman-Nya, -#",fiC$;,6;j r.6,5
'Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan ketwunan kami

sebagai penpnang hati (kani),' maksudnya adalatr onang-orang yang

mengerjakan ketaatan kepada-Mu. Dekatkanlatr mereka kepada

pandangan mata kami di dunia dan akhirat.'2lr

[955f Firman Allah Ta'ala, C(y(afl:61+l3 "Dan jadikanlah kami

imom bagi orang-orang yang bertakw a. "

[e56]FirmanAllahra'ata,,!ra5.Ki1";U;g{ j j;fr W-fit
'[U iH,- "Katakanlah (kcpada orang-orang muryrik), 'Tuhanku

tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. (Tetapi

bogaimana kamu beribadah kepada-Nya), padahal kamu sungguh

telah mendustakan-Nya? Karena itu kelak (adzab) pasti

(menimpamu)'.&tts

Dia berkata,"Lafazh'p{e{j maknanya adalah, kalau tidak

karena keimananmu. Allah mengabarkan kepada orang-orang kafir

bahwa Dia tidak peduli terhadap mereka karena Dia tidak menciptakan

mereka dalam keadaan beriman. Jika Dia peduli terhadap mereka,

"" Qr.Al Furqaan Q\:la.
"'o Atsa, ini dan atsar no 955 diriwayatkan oleh Ath-Thabari (ild. 19, h. 33 dan 34)

dengan soud-nya seperti yang disebutkan pada atsw sebelumnya.

"" Qr.Al Furqaan (25):17.
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niscaya Dia tanamkan kepada mereka keinginan untuk beriman,

sebagaimana Dia tanamkan keinginan tersebut kepada orang-orang

beriman."2l36

[957] Firman Allah Ta'ala, Vl.iJ4r,ljli "Koena itu kctak (adzab)

pasti (menimpamu)."

ooo

Tafsir Surah Asy.Sn'araq :

[958f Firman Allah Ta'ala, -i."Tlaa Siin Miim.'ur3l

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "I.arfazro. ini adalatr sumpah. Allah

menggunakannya sebagai sumpatr. Ia termasuk nama-rurma 411u1r.rrl38

2136 piriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayn An Ta wil Ayi Al Qtr'an
(ld. 19, h. 35) dengan suud-nyaseperti yang disebutkan pada atsono.9i3.

Dikemukalcan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'u Al Azhim (ild. 6, h. 143). Ia

menisbatkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsar fi At-T$sir bi Al Ma'tsw
(ld. 5, h. 82) yang disambung scsara langsung deirgan atsar sesudahnya Ia
me,nisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.
As-Suyuthi menyatakan atsqr ini dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'er (ld. 2, h. 33)

dengan lafaztr: lou la &t'anhtz maknanya adalah, kalau tidak kareira keimananmu.

Dituturkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi $tarh Shahih Al
Balihari (ild. 8, h. 34E). Ia berkata, "Atsar ini dinyafakan bersambung sanad-nya oleh

Ibnu Abu Hatim dari Ali, dari Ibnu Abbas."

"" Qr.Asy-Syu'araa' (26): l.
2138 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 19, h. 37) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia

berlcata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutlon arsar ini.
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifut (h. 116) dengan

saandnyq ia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:
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[e5ef Firman Allah rg^ata, 6K'JCfi?$ 1q,.r5 J G] tly-Ci|
4r3i ,fi? y; 

'! 
"Lolu Kami walryukan kepada Musa, 'puhullah

lautan itu dengan tongkatmu'. Maka terbelahlah lautan itu dan tiaytiap
belahan adalah seperti gunung yang be.*ar.',r3e

Dia berkata, "Lafail ,$l? maknanya adalah, seperti

gunung."2l0

[960f Firman Allah Ta'ala, lt;({$ if A 'i*3 ,,Maka mereka

(sembahan-sembahan itu) dijungkirkan kc dalam neraka bersamo-sama

orang-orumg yang se s at.' 2r ar

Dia berkata , "I*rfa:in At*t maknanya adalah, malca mereka

dikumpulkan di dalamnya."2la2

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami
dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan otsq int.

"" Q.. Asy-Syu'araa' a' Q6): 63.
2to Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Ta wit Ayi Al eur'an

(ld. 19, h. 50) dengan seperti yang disebutkan pada arsar sebelumnya.t"' 
Qr. Asy-Syu'araa'a (2Q 9a.

Ditutu*an oleh Al Butfiad dalarn Al Jani' Ash-Shahih, pembahasan tentang tafsir
old. 7, h. 358).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari (itd. 8, h.
356) berkata, "Atsar ini dinyatakan bersambung sazad-nya oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat ini ditambahkan, .Di atas tanatr yang
tinggi'."

As-Suyuthi menyatakan atsar rni dalam Al ltqanfi Ulun Al Qur'an (ild. 2, h. 34) dan
Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Qld.s, h. 86). Ia menisbatkan periwayatan
atsar dalarn Ad-Durrkepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas.

2ra2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' At Bayan An Ta wil Ayi Al eur'an
(ld. 19, h. 50) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsor,no.958.

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulun Al Qur'an (ild. 2, h. 34) dan
Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (jld. 5, h. 90). Ia menisbatkan periwayatan
atsq ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[961f Firman Allah Ta'ala, 6#'
mendirikan pda tiaytiap tanah

main.'2143

1.,.{rL e ,k'tf! *,tPolcah lcamu

tinggi bangunan untuk bermain-

Dia berkata, "I*rfaz/r- e ,h maknanya adalatr, pada tiap-tiap

tempat yang tinggi."2le

[962f Firman Alah Ta'ata, 'aif, 'lf: ta LiJ#; "Dan komu

membuat benteng-benteng dengan maksud suryya kamu kckal (di

dunia)?'aras

Dia berkata "lrafain'a;t, $ii marcnanya adalah, seolah-olatr

kamu hidup kekal."2ls

[963] Firman Allatr Ta'ala, '6;:fiilL {tfi,i iy"(Agama kamr) ini tidak

lain honyalah adat kcbiasaan orang dahulu.'ar4?

2143 
Qs. Asy-Syu'araa' (26):128.

2ra Diriwayatkan oleh Ath-Thabari daldm Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qar'an
(ld. 19, h. 58) dengan satud-nya seperti yang disebutkan pada arsar no. 958.

As-suyuthi menyatakan atsar ni dalarn Al ltqanfi Ulun Al Qar'an (ld. 2' h. 34) dan

Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Mo'tsur (ild. 5, h. 9l) dengan hubungan

periwayatan yang sama seperti padiaasor sebelumnya

"ot Qr. Asy-Syu'araa' Q6): 129.

"* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tawil Ayi Al Qar'an

fild. 19, h. 59) dengan sanod-nya seperti yang tertera pada atso no.962-
Dituturkan oleh Al Bukhari ddam Al Jani' Aih-Shahii, pembahasan tentang tafsir

old. 7, h. 358).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Buh:hori (ild. 8, h.

356) berkata, "Atsor rni sanod-nya dinyatakan bersambung oleh Ibnu Abu Thalhatr, dari

Ibnu Abbas."
As-suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulun Al Qur 'an (ld. 2, h. 34) dan

Ad-Dur Al Mantsurfr At-Tafsir bi Al Ma'l.rar (ld. 5, h. 9l). Ia menisbatkan periwayatan

atsor inikepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatirq dari Ibnu Abbas'
2147 

Qs. Asy-Syu'araa' (26): 137.
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Dia berkata, *I*rfa/r 'qg.filL maknanya adalah, agama orang-

orang terdahulu."2laE

[964f Firman Allah Ta'ala, U, t1:(b +Ij Vifr "oo, tanom-

tanaman dan pohon-ptron ktnma lnng mcyangnya lembut.'arae

Dia berlota, "Lafazh H, malcnanya adalah subur."2l$

untuk dijadihan rumah-rumah dengon

'# makranya adalalr, dengan

2'{ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wit Ayi Al Qw'an
(ld. 19, h. 60) dengan sanodaya, ia berkata: Ali menceritakan kepadalru, ia berkata:

Abu Shalih mc,nceritakan kepada kami, ia berkate Muawiyah menceritalcan kepadaku
dari Ali bin Abu ftdhab dari Ibnu Abbas. Ia lalu meiryebutkan atso ini.

Dikemukakan oleh Ibnu I(dsir dalam Tofsir Al Qw'an Al Azhim (ld. 5, h. 164).

As-Suynthi mcnydrafu,dsa-bidalamAl ltqanfi Ulun Al Qtr'an(ild.2, h.34) dan

Ad-Dur Al Mantswfi At-T$sir bi Al Ma'rsrr fild. 5, h. 9l). Ia mcnisbatkan periwayatan

atso mi kepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dm Ibnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas.

"t' Qr.Asy-Syu'araa' (2Q: us.
2re Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhim Cld. 6, h. 165).

Ia menisbafikan periwayatan atso ni kepada Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalan Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 34) dan

Ad-Dur Al Motswfi ArTafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 92) dengan lafazi: yang subur. Ia

me,nisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hdim, dari Ibnu Abbas.

2tsr 
Qs. Asy-Syr'araa' QQ: 1y'9.

2152 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 19, h. 62) dengan sanad-nyaseprti yang tcrt€ra pada atso ao.963.

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalan Al ltqan fi Ulum Al Qtr'an (ild. 2, h. 34)
data Ad-Du Al Murtsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. 92). Ia menisba[kan
periwayatan atss ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

[965f Firman Allah Ta'ala, '$Ci.)U4,i <ji;'-.'i"Dan kanu pahat

sebagian dari gwttotg-gunwg

rojin'arsr

Dia berkata, 'Lafaztr

tcrampil.''152
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[966f Firman Allatr Ta'ala, ,$fi 'Fr$ {fi {K *penaudu* Aikah

telah mendustakan rasul-rasu1.' 
,,t53

Dia berkata, "Lafazh

penduduk rimba belantara."2l 
s

[e67f Firman Allatr Ta'ata, 'dfr| W '# ,s51 tfr\; "Dan

bertakwalah kcpada Allah yory telah mencipakan lamu dan wnat-tmrat

yang dalrulu.'ars'

Dia berkata, "I*rfay'n 'u8ei1

makhluk terdahulu."2l 56
W maknanya adalatr makhluk-

[968f Firman Allah ra'ala,'*.+iZfi'n 4Koll$1'nts-W Jrr,fo

"Malra jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, iika kamu termasuk

orang-or(mg yang benar.'2rs7

"t' Qr. Asy-Syu'araa' (26): 17 6.
2t! Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al fur'an

Cld. 19, h. 65) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padt atso no.963.

As-suyuthi mcnyatakan atso ini dalam Al ltqanfr Wum Al Qur'an (ild. 2, h. 34). Ia

menisbatkan periwayatan atsar irrikepada Ali bin Abu ThalhatL dari Ibntr Abbas.

"" Qr. Asy-Syu'araa' (26): 184.

"tt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6td. 19, h. 66) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritalcan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atss ini.
As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulun Al Qur'an (ild. 2, h. 35) dan

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malszr (ild. 5, h. 93). Ia menisbatkan periwayaian

atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ditutnrkan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahih, pembahasan tentang tafsir

old. 7, h. 359).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Buffiuri (ild. 8, h.

357) berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ali bin Abu Thalhatt

dari Ibnu Abbas."

"" Qr. Asy-Syu'araa' (26): 187.

';{r:i Ag maknanya adalah, para
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Dia berkata,"I-afazh (6 makanya adalah kepingan."2lss

[969f Firman Allah Ta'ala,'oi6i fr+- ttAb "Dan penyair-penyair

itu diihtti oleh orang-orangyang sesal.tal'e

[970f Firman Allah Ta'ala, 6H- tb ,P A # ; i7 "riao**ot

kamu melihat balwasanya merelca mengembara di tiaytiap

lembah.'2r&

Dia berkata" "Maknanya adalah, mereka berbicara panjang lebar

pada segala hal yang tidak bergun^.tat6t

[971t Firman Allah Ta'ala, 5fii$ (, 6];i- ffV "Dan bahv,asanya

merelra suka mengatakan oW yang mereka sendiri tidak

me n ge rj akan (rry o) ?' o"'

[e72f Firman Allah ra'ata, ti{':t{ f,I6,97;i LVt WU
/ ttl /t

,,-rl Yl

'i{*:w{ii'fu(":1#.,N'iS W,4tl /)f;t-Wti ;; |'#C. " Kecuati orans-b;)jr. )w' G

orang (pnyair-penyatr) yang beriman dan beramal shalih dan banyak

menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita

lrezhaliman. Dan or(mg-orang yang zhalim rtu kelak akan mengetahui ke

tempat mana mereka akan kcmbali.'2r63

"t' Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al

Qur'an (ild. 19, h. 65) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar

sebelumnya
2t5e qs. Asy-Syu'araa' Q6):224.
"* Qr. Asy-Syu'araa' Q6): 225.
2r6t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta wil Ayi Al Qar'an

(ld. 19, h.78 dan 79)dengansanad-nyaseperti pada atsarno.967.
Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 6, h. 184). Ia

menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

"t' Qr. Asy-Syu'araa' (26): 226.

"t' Qr. Asy-Syu'araa' (26):227.
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Dia berkata, *Allah mengecualilcan para penyair dari kalangan

mukminin dari hukum tadi. Dia berfirman, €Et$i W Vf i$i Jt
'Kecuoli or(mg-otang (penyoir-penyatr) yang beriman dan beramal

shalih'.'zril

[973f Firman Allah To'ala, c,;tJ$l lVt Wl irji $y "Kecuali

orang-orong (penyair-pnyatr) yong beriman don beramal shalih."

Dia berkata, "Maksudnya adalah, juga orang-orang yang

berdzikir kepada Allah dalam ucapan mercka.'n165

[97af Firman Allalr Ta'alo, w c & ir \i3;6 'tun mendapat

kcmenmtgan se sudah menderita leczlulittun. "

Dia berkata , "Irrfain 'g!V fi lr \t!:rtmaknanya adalah,

serta menyerang orang-orang kafir yang sejak dahulu selalu menjelek-

jelekkan kaum mukmin lewat syair."2l6

ooo

"u Atso ini serta ats@ no. 973 dar' 974 diriwayatkan oleh Ath-Thabari (ild. 19, h.

79 dfi 80) secara terpisatr-pisah, dengan sana&nya, ia bsllrata: Ali menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kasri, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan ketiga alsar ini.

Atso nomor 969 dan 974 diriwayatkan sec,ara utuh oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam

An-Nasilrh wa Al Mansukh Ar.203 dan 304) dengan sanad-nyao ia berkata: Bakar bin

Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muawiyatr bin Shalih menceritakan kepadaku dali Ali bin Abu

ThalhatL dari lbnu Abbas. Ia lalu menyebutkan ketiga arsr ini.

Ketiga atsar ini dikemukakan As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi

Al Ma'tsw fild. 5, h. 99), yang disambung dengan atsar'atsu sebelumnya Ia

menisbatkan periwayafannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan

Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.
,rrt lbid
,r* Ibid
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Tafsir Surah An Naml

[975f Firman Allah To'ala, ll"fhaa Siin.'2r67

Dia berkaa, "Lafazh 3J, adalatr sebuah sumpah. Allah

menggunakannya untuk sumpah, dan termasuk dari nama-nama Allatl
yang luhur."2l6t

[e76f Firman Allah ra'ata,'StS 6; f, -$i A S ii'6 ai 6,&(fi
',$3 S 6i "Maka tatkolo dia tiba di (temp) api itu, diserulah dia,

'Bahwa telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api itu, dan

orang-or(mg yang berada di sekitarnya. Dan Mala Suci Allah, Tuhan

semesta Alamt.t2t69

D ia berkata, "Irafa;dr- iSi; maU,aary a adalah, te lah disucikan."2 I 70

"o' Qt.An-Naml (27): l.
2rc Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayn An Ta'wil Ayi Al

Qrr'on (ld. 19, h. 8l) deirgan sanad-nyq ia berkata: Ali bin Daud menceritakan
kepada kami, ia berkata AMullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritalcan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arrar
ini.

Diriwayatlcan oleh Al Baihaqi dalanr lI Asma' wa Ash-Shifat (h. I 16) dengan

sanod-nya. ia berkaa: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzal&i mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin AMus Ath-Thara'ifi
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada l(ami dari
Muawiyah bin ShalilL dari Ali bin Abu Thalhdr, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan
atsq ini.

"'Qr.An-Naml (27):8.
2rm mengabarkan kepada oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qur'an (ild. 19, h. 82) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsu
sebelumnya.

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalan Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 35).
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[977] Firman Allah Ta'ala, '34fi -ri.rj V-r 36;q:'nQO 1:|8
6f:l *Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengm)

perkataan semut itu. Dan dia berdoa, 'Ya Tuhanht, berilah aht ilham

untuk tetap menqruhtri nibnat-Mu'.' 2r7 |

Dia berkata, "Firman Allah SWT drl maknanya adalah,

jadikanlatr gr32t72

[e7tf Firman Al lah Ta' at a, d{U gfil A'61'd1c 5i7t W
'ttA!' C3 'o;;i U 7tr73 

*ls* mereka tidak menyembah Altah yong

mengeluarkan aW yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang

mengetahui aW yang kanu sembunyikan don apa yang kamu

nyatakon.'2r7t

Dia berkata, "Lafazh ;;1tt Qfrmata*yu adalah, Dia Matra

Mengetahui semua hal tersembunyi di langit dan di 5*ri.,2l7a

"" Qr.An-Naml (2?):19.
2rz Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi At etr'an

0ld. 19, h. 88) dengan soud-nya seperti yang disebutkan pedaatssno.97l.
Dituturkan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahitl pembahasan tentang tafsir

Q[d.7,h.362).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Boi bi Syarh Shahih Al Bukhqi 6ld. 8, h.

364) berkata, "Atsar ini dinyatakan sanad-nya bersambung oleh Ath-Thabari dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalarn Al ltqan fi Ulum Al Qtr'an Qld. 2,h. 35).

"' Qr.An-Naml (27):25.
2r7a Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalarn Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. 3, h.

362). la menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

Dituturkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalarr. Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al
Bukhari 6ld. 8, h. 353). Ia berkat4 "Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Uun Al Qur'an (ld. 2, h. 35) dan
Ad-Dur Al Mantsur fr At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 106). Ia menisbatkan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[eTef FirmanAllahra'ata,<4i*1:-J,iitii;,,4;Ft$iffi36
"Berleata Sulaiman, 'Hai pembesar-pembesar, siapakah di antua

komu sekalian yang sanggup membmta singgasananya kepadaht

sebelum mereka datang lerydalil sebagai orang'orang yang berserah

4irY.fl17s

Dia berkata, "Iafa^ <$r,maknanya adalah, sebagai orang-

orang yangtaat.';2r76

[gsOf FirmanAllahTa'ala,9t:6rfi ,rr'i;6fi .r,;\y,V1'#'4A]r-i6
A L4 1$ "Berkata Iftit (yang cerdik) dari golongan iin, 'Aht akmt

datang kcpadomu dengan membau,a singgasana itu kcpadomu sebelun

kamu berdiri dari temryt dudukmu; sesungguhnya aku benar-benor hnt
untuk membm,anya lagi dapat dipercaya'.'2r77

Dia berkata, "Maksudnya adalah kuat untuk membawanya dan

terpercaya menjaga aW yaigada di dalamnya."2l78

"" Qr.An-Naml Q7):3s.
2r'o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qw'an

(ld. 19, h. l0l). Ia berkata: Al Mutsanna menceritalcan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali' dei
Ibnu Abbas. Ia lalu menycbutkan atsor im.

Dituturkan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahih pada pe'mbahasan tafsir (ld-

7,h.362).Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Btri bi $torh Shahih Al Bulhoi {41d.

8, h. 363) berkata, "Ats& ini dinyatakan sanad-nya mauslrul oleh Ath-Thabari dad Ali,

dari lbnu Abbas."
Diriwayatlon oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur

6ld. 7, h. 108). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Al Mundzir dari Ali'
dari Ibnu Abbas.

Asy-syaukani menyatakan atsor ni ddam Fath Al Qdir 0ld. 4, h. l'!0) dengan

hubungan periwayatan yang sama

"'Qr.An-Naml (27):39.
2r't Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan An Ta'wil Ayi Al Qur'ot

old. 19, h. 102) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsu sebelumnya
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[g8rf FirmanAllahra'ata,5S.7t*--{l>;tiU;"ltl6-,:,+Wi$U,
'bpi i5 

*u"rr*o meniawab, 'Kami mendapat nosib yang malang,

disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu'. Sholeh berkata,

'Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi

kamu kmtm yong diuji'.'arle

Dia berkata, ',T-afaz,n '{:* maknanya adalah musibah yang

menimpamu.,2lEo

[e82f Firman Allah ra'ata, i [; Wgb O i ;-.'r*$ a &+ i$$,5.

6F tQj; "sebenarnya pengetahuan mereka tentong akhirat tidak

sampai (fu sana) malahon mereka ragu-rogu tentong akhirat itu, lebih'

lebih lagi mereka buta daripadanya.'zr8r

Dia berkata,"Irrfazh &+ $$[. maknanya adalah, tela]r sesat

pengetatruan mereka. "2 
I 82

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 5, h. 108), yang disambung dengan alsar sebelumnya deirgan lafazh: ...untuk

membawanya dan tepcrcayq yakni tepercaya menjaga barang titipan di dalarmya Ia

menisbatkan periwayman atss lni kepada Ibnu Al Mundzir dan Ib'nu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

"' Qr. An-Naml (27'S: a7.

"t0 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Bryan An Ta wil Ayi Al Qur'an
fild. 19, h. 107) dengansanad-nya seperti yang disebutkan padraatsa.no.979-

As-suyuthi menyatakan atsor ini dalan Al hqanfi Ulun Al Qar'm (ild. 2, h. 35) dan

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tofstr bi Al Ma'tsw (ild. 5, h. 112). Ia menisbatkan

periwayatan alsor ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

"t' Qr.An-Naml Q7):66.
2rE' Di-iwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Ta'vil Ayi Al Qar'an

(ld. 6, h. 217) dengm lafaztr: telah hilang....

As-suyuthi menyatakan atsar rni dalam Al ltqanfi Ulun Al Qt'u (ld. 2, h. 35) dan

Ad-Dn Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 114) dengan lafazh: telah hilang

pengetalruan mereka Ia menisbatkan periwayatan dalarn Ad-Dun kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzit dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[e83f Firman Allah Ta'ata, 6WS 
"5, ,fr # S;'"K- i {.L'S

*Katakonlah, 'Mungkin telah hampir datang lcepodamu sebagian dari

(adzab) yang komu minta (supaya) disegerakan itu'."

Dia berkata, "I.rrfaz/r- # S; maknanya adalah, sudah dekat

bagimu."2l83

[esaf Firman Auarr ra'at1, ,6$:'i',4$ ? qA it \Ei Et w
3F;jW-6, $(;Ai "n;i#*Dan apbita prkataan tetaiiauh

atas mereka, Ihmi keluokan sejenis binatang melata dari bumi yang

akan mengatakan kcryda mereka, balwa manusia dahulu

tidak yakin keryda ayat-ayat Kantl 1',1 
&4

Dia berkata,ulxrfa/n X$ima nanya adalatr berbicara dengan

mereka."2l85

"" Diriwayatk n oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 20, h. 7) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kcpadalcu, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyatr mcnceritalcan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsq iri.
Dituturkan oleh Al Butfiari dalan Al Jani' Ash-Shohih, pembahasan te,ntang tafsir

(ld. 7, h. 362) dengan lafazh: ,3$malaranya adalatr, sudah dekat.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bori bi Syarh Shahih Al Bulhqi (ild' 8, h.

364), berkata, "Ats@ ini dinyatalcan bersambung sanad-nya oleh Ath-Thabari dad Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. ll4). Iamenisbafikan periwayatmatso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakan atsor ini dalarn Al hqan fi Ulum Al @'an (ld. 2, h. 35)

dengan Lafazh:..1;i maknanya adalah, telatr dekat.
tt* 

Qr.An-Naml Q7):s2.
2t85 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan An Tawil Ayi Al Qur'an

fild. 20, h. I l) dengan sanod-nya seperti yang disebutkan pada atst sebelumnya

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. 115). Ia menisbatkan periwayatan atss ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[e85] Firman Anah ra'ata, #Wg+){!; ;46 iA,9 O H ri;'otri"Dan (ingatloh) hui iketikal Kqmi lampulkan dari tiaptiap umat
segolongan orang-orangyang mendustakan ryat-ayat Kami, lalu mereka

di b a gi - b a gi (dal am ke I o mpo k- ke I o mpo k).u21 
86

Dia berkat4 "Firman-Ny^ (r;)i ilF maknanya adalah, lalu
mereka didorong paksa."2l 87

[es6f Firman Allatr ra'ata, 
-g e ;$iai O i * )Ai A d iib*j ,jX kskt'U;Ji6*f ,:ootr 

1ngailah1 hoi (ketiko) ditq
sangkakala, moka terkejulah segala yang di langrt dan segala yang di
bumi, kccuali siapa yang dikchendaki Allah. Don semua mereka futang
mengludapNy dengan merendahkan diri.,arst

Dia berkata, "Lafazh 'Ua76 maWranya adalah, seraya mereka

merendahkan 6i6. rr2l 8e

[987f Firman Alah Ta'ola, $:'&+Ai i'fi,q',;irc$J J# ;;;
6jciq$ A;* K'"rfidtri"o* komu tihat sum,ms-sunung itu,

kamu sangka dia tetap di tempatnya, padatat ia berjaran sebagai
jalannya awan. @egitulah) prbuatan Allah y(mg membuat dcngan

"* Qr. An-Naml (27\: s3.
2rr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Ar Bqnn An Ta wil Ayi At eur'an

01d.20, h. 12) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atso no.9g3.
As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi tJtun Ar eur'an (ild. 2, h. 35). Ia

menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas.

"tt Qr.An-Naml e7):87.
2rte Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi At eur'an

(ld. 20, h. 14) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsa-no.gg3.
As-suyuthi menyatakan atsar rni dalam Al ltqanfi ulun Al eur'an Qld.2, h. 35) dan

Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. ils). Ia menisbatkan
periwayaan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.
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kokoh tiaytiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang

kamu kcrjakan."2rn

Diaberkata,"L.afa/r-il.(matawyaadalahtegakberdiri;Qtel

[98sf Firman Alatr Ta'ata, 21] 'g',]fi 
?5( lt '!i "{aegrtutatt)

perbuatan Allah yang membuot dengan kokoh tiap-tiap sesuatu."

Dia berkata, "Firman Allah SWT , ,A; 'i'6 
maknanya adalah,

yang menyempurnakan penciptaan segala sesuatu.'nte2

[esef FirmanAllahra'ota,@6A;*}2UeirW7"';S#fU'Xi
I'Fi iK c $S ai2 ,r; )gi A--"irH :*1 ';4:\ i6 it
"Barangsiapa yang membmta kebaikan, maka ia memperoleh (balasan)

yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adolah orang-orang

yang aman tenteram doi kejutan yang dahsyat pada hmi itu. Dan

barangsiapa yang membau,a kejahatan, maka disungkurkanlah muka

merelra kc dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melaittkan (setimpal)

dengan apa yang dolrulu kamu kcrjakan.'are3

"'Qr.An-Naml (27): 88.
2"t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 20, h. 15) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutlcan atso Lni.

As-Suyuthi menyatakan atsar rni dalam Al ltqanfi Ulum Al Qtr'an (ld. 2, h. 35) dan
Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 118). Ia menyambung atss ini
dengan atsa sesudahnya Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu
AI Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

2re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wit Ayi At Qur'an
(ld. 20, h. 15) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsm ini.
As-Suyuthi menyatakan atsu ini dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 35) dan

Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 118).

"" Qr. An-Naml Q7): 89-9o.
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Dia berkata, "Maknanya adalah, barangsiapa membawa 11 d1 i
tt -"k" kebaikan akan sampai kepadanya, dan barangsiapa membawa

keburukan, yakni kemusyrikan, maka wajah mereka akan disungkurkan

ke dalam neral(a."2l%

ooo

Tafsir Surah Al Qashash

[990f Firman Allah Ta'ala, ;:J*Thoa Siin Miim)are5

Dia berkata, "Iafa^ ini adalatr zumpah. Allah bersumpatr

dengannya, dan termasuk nama Allah.''le6

2rs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Balan An Ta wil Ayi Al eur'an
01d.20, h. 16) dengan soud-nya sepcrti yang disebutkan p3y!1aatso sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Asma' wa Ash-Shifat (h. 135), ia bcrkata:
Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman
bin Sa'id Ad-Dadmi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih
menceritakan kepada kami dad Muawiyah bin shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dad
Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsu ini.

Diriwayatlon oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. I l8). Ia menisbatkan periwayatan atsar irikepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

ztes 
Qs. Al Qashash (2S): l.

2rs Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan At Asma'wa Ash-Shifat (h. ll9) dengan
sanad-nya. ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin
Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada
kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata" ..O ,Cl

dan huruf-huruf yang serupa dengan itu merupakan bentuk sumpatr. Allatr benumpatr
dengannya. Ia termasuk asma Allah."
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[991f Firman Allah Ta'ala, ,rAi <;iA # 
"d.t 

<ii it,;;6;
ititi ,;iTt U.; u'G.5.<&i-"Dan tat*ala ia sampai di sumber

air negeri Madyan ia menjumpai di sana sehtmpim orangyang sedang

meminumlran (ternalmya), dan ia menjumtrni di belakang orang banyak

itu, dua orangwanita yang sedang menghambat (ternalorya).'2rn

Dia berkata, "I,xrfal/r- t6i maknanya adalah, yang sedang

menahan ternaknya."2 I 9t

[ee2f Firman Allah ra' ata, ,iifr i i AL',rgr "iU- 
t+:;lae

A:n?tjzfi*sotot, seorang dtri kedrnwanita itu berkota, 'Ya bapakht

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (Wfu kita), ksena

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekcrja

(pfu kita) ialah orangyang kuat tagi dapat dilxrcaya'.'2re

Dia berkata, "Tepercaya dalam mengurus hal-hal yang ditugaskan

kepadanya."22m

[993f Firman Auah ra'ala,'$5 -r.t3i <; ;,5:1 J iaraafty-,#
6jJ;;"Mudah-mudahan alru dopat membmva suotu berita kepadamu

dari (tempat) api itu atau (membowa) sesuluh api, agar kamu daryt

me n ghan gatkan b adan.' Dor

"' Q.. Al Qashash (2s): 23.

"* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayon An Ta wit Ayi Al Qur'ot
(ld. 20, h. 35) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakm kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini.
Diriwayatkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantstr fi At-Tafsir bi AI Ma'tsur

(ld. 5, h. 125). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Abbas.

"* Qr.Al Qashash Q8):26.
22m Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari di dalam Y'rtab Jamt Al Balan An Ta wil Ayi Al

Qur'an (ld. 20, h. 40) dengan sanad-nya seperti yang tertera pada atsu sebelumnya.

'o' Qr.Al Qashash (2s):29.
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Dia berkata, "Lafazh lAi 6 iZmaknanya adalah syihab
(obor)."202

[ee4f Firman Altah 
l1^ata, qf$V (Ur.,ZPti -U;C;J

,-r.3.j?,3- 6,36 O;U*-t{3,*Dan sauduaht Houn dia tebihfosih
lidahnyo daripadaku, maka utrclah dia bersamaku sebagai pembanuht
untuk membenarkan (perkataan)hu; sesunggubryn aku khawatir mereka

akan me ndustakanht.' Do3

Dia berkata, 'I*rfaz/r- U*_ 6.i, -"k r*ya adalah rid,an

lnnhaddiquni, (sebagai pembela yang dapat membenarkan
(perkataan)ku.'fls

[ee5f Firman Allah ra'ata, 6&rgtrJ6:al; 9h$6 *uere*a

dahulu telah berkata, 'Musa dan Hmun adalah &n ahri sihir yang
bantu-membantu'. Dan mereka (iuga) berkata, ,sesungguhnya Kami
tidak mempercayai masing-masing mereka i1ut. "2205

@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan An Ta'wil Ayi Al eur'an
fild. 20, h. 45) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada aso no. 99O.

As-Suyuthi m€nyatakan atsar ini dalam Al hqanfi ulun At eur'az (ild. 2, h. 36) dan
Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsw 0ld. 5, h. lz7). Ia menisbatkan
periwayatan atsm iti kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'* Qr.Al eashash (29:3a.
2s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al ear'an

0ld. 20, h. 48) dengan sonad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.

Diriwayatkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dar AI Mantsar fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
0ld. 5, h. 128). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada lbnu Al Mundzir dan Ibnu
Abu Hatim dari Ali, dari lbnu Abbas. Ia lalu menyebutlon atso ini.* 

Qr.Al Qashash (2S): a8.
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Dia berkata, "l,plfazh 9t;= (Yang mereka maksud)

silrani di sini adalah taurat dan Al Qur'an.'2206

[996f Firman Allah Ta' ata,'rtlt ;- lyt:6,fii i:4i;'ii i4 q ;-J S
5r{::, fi :,ab-, H:; ;l '* 4 ; "Katakantah, 'rerangtcantah

kcpadah4 jika Allah meniadikan untubnu malam itu terus'mener"us

sampai Hui Kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan

mendatangkan sinar terang kepdamu? Maka apakah kamu tidok

mendengar'?fi2u1

Diaberkata,"I.rtfaz/r-(ij.matannyaadalahtents-menerus.'20t

[99fl Firman Al lah Ta' al a,, lE a;"'"r+ {i 6.} i} e 6tL A's it
G{ ai'tt-"es ili, fr, 36 i;';iil J-i l<!;iu'1fr,:"4ti1iy-t ;K
'"--J, "sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia

berlaht aniaya terhodap mereka, dan Kami telah menganugerahkan

kepadanyo perbendahoraan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat

dipiful oleh sejumlah orang yang kuat-fuat. (Ingatlah) kettka kaumnya

berkata kcpadanyo, 'Janganlah kamu terlalu bangga; sexmgguhnya

26 Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an
(ld. 20, h. 53) dengan sanad-nyaseperti pada alsar sebelumnya

Dikemukakan oleh Ibnu Kasir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 6, h.252).

Lafa?h tambatran di dalam dua tanda kurung, bersumber darinya Ia menisbatkan

periwayatan atsw inikepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi menyatakan atsor tni dalarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur old. 5, h. 130) dengan lafaztr: yalari Taurat dan Al Furqaan (Al Qur'an. Penj). Ia

menisbatkan periwayatan atsor ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

'o' Qr.Al Qashash (28):71.
208 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 20, h. 65 dan 55) dengan sanad'nya seperti yang tertera pada a*o no. 994.

As-suyuthi menyatakan atsar ini Mlam Al ltqanfi Ulum Al Qar'an (ild. 2, h. 36) dan

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al lula'tsur (ild. 5, h. 135 dan 136). Ia menisbatlcan

periwayatan atsar nikepadaAl Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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AUah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan

diri'.'il09

Dia berkata, "Lafazh 1fi 
^rt*anya 

adalah, sangat berat."22 I 0

[99S] Firman Allatr Ta' ala,'"-r-. fii U { " Tidak meny*oi or ang-or ang

yang terlalu membanggakan diri."

Dia berkata, "l.xrfaz/r- G.;{t U f maknanya adalatr, tidak

menyukai orang-orang yang sombJng."zl t

ooo

Tafsir Surah Al'Ankabuut

[eee] Firman Arlah ra'ata, <yg.L6]:it;15r5drt 9i n<rr'ii6t;#i 3g $t 4W 6n & 6fifi { riit ri, u 6;'ri i,5t
wx<,Hi#;X "Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain

dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yangAllah itu adalah berhala,

lramu sembah selain Allah itu tidok mamlru memberikan rezeki

'* Qr.Al Qashash (25):76.
2'o Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 20, h. 68) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsono.994.
As-Suyuthi menyatakan atsar tni dalarn Al ltqan fi Ulum Al Qtr'an (ild. 2, h. 36).
zrr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 20, h. 70) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatsarno.994.
Dituturkan oleh Al Bukhari ddarn Al Jami' Ash-Shahri, pembahasan tentang tafsir

0ld. 7, h.364).
Ibnu Hajar Al Asqalani dalarrn Fath Al Bari bi Syarh Shshih Al Bukihari (ild. 8, h.

368) berkata, "Sanad atsar ini dinyafakan bersambung oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(jld. 5, h. 137),yang dihubungkan dengan hadits yang berada setelahnya Ia menisbatkan
periwayatannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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kepadamu; maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia

dan bersyulatrlah kcpada-Nya. Hanya lcepada-Nyalah kamu akan

ditrembalikan.t22t2

Dia berkata, "l-afa^ 6;n;L artinya adalah, yang kamu

perbuat."zl3

110001 Firman Allah Ta'ala, Kiy "Dusta,"

Dia berkata, "Maksudnya adalatr ifur1".rrzllr

t10011 Firman Allah Ta'ala,.',!jl )";'O$,45 :;^ij i#L,\Vfn
'wdzti'; 1#( ,t lit-q\t O iA '^4r;3 e.$ ,,Dan r{ami

anugerahkan lcepada lbrahim, Ishak dan Ya'qub, dan Kami jadikon

lrenabian dan Al Kitab pada kenrunannya, dan Kami berikan kepadanya

balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benor

termasuk orang-orang yang shalih.' a2r s

Dia berkata, "I*rfain qli &. fA i{it;3 maksudnya adatatr

berupa pujian yang baik."22l6

110021 Firman Allah Ta'ala, <rjUj 'J44i'or'.Lii !t:jt 63:6'Kq
"y $ir rrl:3.,,6rii ljr3 6 -iL.;t 1. G 6A324'5 &-)C,i
'qr.+i$i'A. (;'c- "Apaknh sesungguhrrya kamu patut mendatangi laki-

'" Qr.Al 'Ankabuut (29):17.
22'3 Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an$ld.2, h.36).
u'o lbid
"" Qr.Al 'Ankabuut (29):27.
2216 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jqmi' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 20, h. 53) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas....
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laki, merryamun dan mengeriakan kcmungkaran di tempat-tempat

pertemuanvlY?fl2tt

Dia berkata , "I-afa^ '&16 g maknanya adalatr, di tempat-

tempat perkumpulanmu."2 I 8

tt003l Firman Allah Ta'ala, ?,;t:S ,X S-$ A ,36-t',?;\ V 'S
t, )x-':'$'r4 S 55;'Sgv [4:ni -* $,r ',iazft 4y
$#"Bacalah apa yong teloh diwohyukan kcpadamu, yaitu Al Kitab

(Al Qtr'an) dan dirikanlah shalat. Sesunggubrya shalot iru mencegah

dori (perbuatan-perbtntan) keii don mungkar- Dan sesungguhnya

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (kc*amaannya dori ibadoh'

ibadah yang lain). Dan Atlah mengetahui apa yang kamu kcriakan.'ilre

Dia berkata, "Firman-Ny a {4,Jlii -", $rZ :6aft 6y
i<gt: maksudnya adalah, dalam shalat terkandung efek penghentian

dan pencegahan dari perbuatan maksiatkepada Allah.'ruo

'" Qs. Al'Ankabuut (29): 29.
zrs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dal31p1r Jani' Al Baran An Ta wil Ai Al Qw'an

0ld. 20, h. 94) dengn sou&nya sepctti yang disebutkan pada arso scbelumnya

Diriwayatkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantwrfi At'Tafiir bi Al Ma'sw
(ld. 5, h. 14,4). la menisbatkan poiwayatan Aso mkepayJahnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

't' Qr. Al'Ankabuut (29): 45.
mo Atsu ini dan atsq no. 1004 dikemukakan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al

Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an (ild. 20, h. 99 dan 100) dengan sanad-ny4 ia berkata:

Ali menceritalan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kedua

atso ini.
Kedua atso ini dikemukakan secara terpisah oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al

Matttswfi At-Tafsir bi Al Ma'sur (ild. 5, h. 145 dan 146). Ia menisbatkan periwayatan

kedua arsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.
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t10041 Firman Allah Ta'alo, b1 ;i 55J "Dan sesungguhnya

mengingat Allah adalah lebih besar."

Ia berkata, "Maknanya adalah, dan sesungguhnya ingatnya Allatl

terhadap hamba-hamba-Nya saat mereka berdzikir kepada-Nya, lebih

besar daripada ingatnya mereka kepada-Nya."22l

t100sl Firman Auah ra,ata, ,$f 5b* :lt{t-G1ri 
"iiii 

s$ y,
.4\:! i'U 5 i|;ii '4 'A<ii "Dan tiadatah kchi&tpan dunia

ini melainkan sendo-gwott dan main-moin. Dan sesungguhnya akhirat

itulah yang sebettarurya kchidupn, kalau mereka mengetahui.'m

Dia berkata, "l.:rfa/r i|;rt 4 ',Jr.9i ,tdi 55 maksudnya

adalah bersifat kekal.'%

ooo

Tafsit Surah Ar.Ruum

t10061 Firman Allah ra'ata, g {, *-i.lt tfe @ fji.#@ j'fi#! 4 $. *,lttf Laam Miim. Telah dikalahkon bmtgsa

Atsar no. 1004 dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'ot Al Azhim $ld.
6, h. 291). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

*'Ibid
* 

Qr.Al 'Ankabuut Qg\:6a.u3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an
fild. 21, h. 9) dengan sazad-nya seperti yang disebutkan padaatsar sebelumnya

As-Suyuthi menyatakan atsor ini dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsar (ild. 5, h. 149). Ia menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalaltkan itu

akan menong."D24

Dia berkata, "Maksudnya adalatr, Bangsa Romawi telah

dikalahkan oleh Bangsa Persia. Kemudian Bangsa Romawi akan

mengalahkan (Bangsa Persia)."z5

Il007t Firman Allah Ta'olo, *7, :tig "Di negeri yang terdekat. "

Dia berkata, "Maksudnya adalatr di wilayatr Syam."z6

tlooslFirmanAllahTa'ata,'bJrili,--rt*'pt€}t{:ld$'ofi;-
"Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) doi kchidupan dutia;

se dang mereka terxang (kc hidupan) akhirat adolah lalai.'w

t100el Firman Allah ra'ata, G"tL 6 {l$l ljil e-jjl "tJt 'bfi1

<i;i:S. q 6$ itl 49 "Kemudian, akibat orang-orang yang

mengerjakan kejahotan adalah (adzab) yang lebih bwuk, karena mereka

* qs. Ar-Ruum [30]: 1-3.
a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Batnn An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 21, h. 12) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritalran kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritalcan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsr rni. Lafazh tambahan dalam dua

tanda kurung tennaktub dalan Ad-Dur Al Mantwrfi at-Tafsir bi Al Ma'war.
Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 5, h. 152). Ia menyambung!<aa atsar ini dengan alsar setelahnya Ia menisbatkan

periwayatan atsor ini kepada Ibnu Al Hakam dalan Fath lvfishr, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Abbas.

26 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 21, h. I 5) dengan sanad-nya seperti yang tertera pada atso sebelumnya.

As-Suyrthi menyatakan atsar rni dalarn Al ltqan fi Uum Al @r'm (ild. 2, h. 36)

dan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsur (jld. 5, h. 152), yang disambung

dengan aLrar sebelumnya.

- qs. Ar-Ruum (30): l-3.
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mendustakan ayat-ayat Allah

oloknya.'ffig

Dia berkata, "Artinya,

balasan berupa a&ab.'ffie

110101 Firman Allah Ta'ala, C;i3 glt*Ai W)'V( 6-:Ief'

dan mereka selalu memperolok-

orang-orang kafir akan memperoleh

<itZ$ *;*Adapm orang-orang yang berinon don mengeriakon

amal shalih, maka mereka di dalam taman (fi.rga) bergembira.'ffi

Dia berkata,

dimuliakan."at

"Lafazh <ri;f- maknanya adalah

t10111 Firman Allah Ta'ala, ltfr ;t fi;'i ';;tii i3't;-,eit jij
$;ii t-,;:i;'6i5 &.gi O e9('J!:t'ij$*Dan Diatah yang

menciptakan (manusia) dmi permulaan, kemudian mengembalikan

(menghidupkan)rDn kcmbali, dan menghidupkan kembali in adalah

* qs. Ar-Ruum (30): 10.
@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqan An Ta'wil Ayi At Qr'ot

(ld.2l, h. l8) dengan sanad-nya seperti yang dijelaskan padiaasar,no. 1006.

Dituturkan oleh lbnu Hajar Al Asqalani daJrrn Fath Al Bni bi Syarh Shahih Al
Bukhari (ild. 8, h. 372).Ia menisbafikan periwayatan atsar ini kepada Ath-Thabari dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Ad-Dur Al Manutr fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 5, h. 152). Ia menisbatkan periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

''o Qr.Ar-Ruum (30): 15.
23r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi At Qur'an

(ld. 21, h. 19) dengan sanad-nya seperti yang termaktub padaatsor no. 1006.

Dituturkan oleh lbnu Hajar Al Asqalani dalan Fath Al Bari bi Syth Shahih

Al Bukhari fild. 8, h. 371). Ia menisbatkan periwayatan atsw im kepada Ath-Thabari dari

Ali, dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Ma*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. 153). Ia menisbatkan periwayatan atsw ni kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundrir, dari lbnu Abbas.
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lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat Yang Maha Tinggi di

langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perftasa lagi Maha

Bijaksana.'2232

Dia berkata,"Lafazh W ltfr maknanya adalah, lebih mudah

bagi-Nya."2233

t10121 Firman Allah Ta'ala gf( $i'$ "Dan bagi-Nvalah sifut

Yang Maha Tinggi."

Dia berkata, *Maksudnya adalah, tidak ada satu pun yang serupa

dengan-Nya."23a

t10131 Firman Allah ra'ata, * r;is- J,fi n 4i g-4t66;Jt @
'oF:,:;- #;Vi 'n :i 'irn "oirt ksrena itu, hadapkanlah waiahmu

lrepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari

*'Qr.Ar-Ruum (30):27.
*t Ats* ini dan atsarr no. 1012 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al

Bayan An Ta'wit Ayi Al Qur'an (ld. 21, h. 24 dan 25) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dali Ali, dari lbnu Abbas. Ia lalu menyebutkan dua

atsu ini.
Kedua arst irri diriwayatkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dt Al Mantsur fi At-Tafsir

bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 155). Ia menisbaikan keduanya kepada lbnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Iamenyatakan atsarrro.l0ll dalamll Itqanfi Uum Al Qur'an (ild' 2, h' 36)'

Atsar no.1012 diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam A I'tiqad (h. 10) dan Al Asma'

wa Ash-Shifat (h. 355) dengan sanad-ny4 ia berkata: Abu Zakariya Yatrya bin Ibratrim

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi memberitahukan

kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin

Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyatakan atsar no.l0l2 di kitab Tafsir Al Qar'on Al Azhim old. 21, h.

33) dengan satad-nyaseperti yang disebutkan padaatsar sebelumnya'
uo lbid
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yang tak dapat ditolak (kedatanganrrya); pada hmi itu mereka terpisah-

pisah.'il3s

Dia berkata, "Lafazh 'oj;iS- maknanya adalah yatafanaqun

(terpi satr-pisah). r:22:5

ooo

Tafsit Strrah Luqmaan

tr014l Firman Allah ra'ata, i^iiig; it*t4#*iqqlii *,5
;* $ 

'g 
# "Don ianganlah kamu memalingkan mukamu dari

manusia (lrarena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi

dengan anghth. Sesungguhrrya Allah tidak menytkai orang-orang yang

s omb on g l a gi me mb an ggakan dir i."n37

Dia berkata, "Firman-Ny^ q$)!iL #g; maknanya yaitu,

janganlatr kamu bersikap takabbur, hingga kamu meremehkan hamba-

hamba Allah dan memalingkan wajah dari mereka saat mereka sedang

berbicara denganmu."z38

*t 
Qr. Ar-Ruum (30): a3.

a6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi At Qur'an
[ld. 6, h. 318) dengan sazad-nya seperti yang disebutkan pada atsar sebelumnya

As-Suyuthi menyatakan atsm ini dalam Al ltqan fi Ulun Al Qur'an (ild. 2, h. 36) dan

Ad-Dtr Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur (ild. 5, h. 157). Ia menisbatkan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

'" Qr.Luqmaan (31): 18.
2238 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 21, h. 47) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari lbnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.
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110151 Firman Allah.Ta'ala, 4!, Jj*'\i -,is (;\:g$Kj$n -i6i6r: Vryr#rf:is''W-i*fi'4;$3 $;A 6y"qr db & ;( ;iL;{i -;$;z tz, i2
r-*D-ij;{i.ll; na aaY*ii;'s'H#\?4.$.

zo2
3r;rt $\ H*'d5_ i; qli'43Ji *ttai manusia, bertakwalah kepada

Tuhanmu dan talaiilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak

tidok dapat menolong anaknya dan seorang anok tidak dapat (Wla)

menolong bapalorya sedikit pn. Sesungguhnyaianii Allah adalah benar,

mala jangantah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan

jangan (prla) wntw $yetan) memperdayakan kunu dalam (menaati)

Allah."ue

Dia berkata, "I*rfazh jfiiii maknanya adalah syetan.'ro

ssG

Tafsir Surah As-Sajdah

t10161 Firman Allah Ta'ala,

'ai{rq# sfr l$:+
a gLF.;."j ef*i \yffi A ':{tyi
|q.'-Dia mengatur utltson dari langit kc

Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhin (ild. 6, h. 341). Ia

menisbatkan periwayatan atsar iri kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'*ur

6ld. 5, h. 166). Ia menisbatkan periwayatan atsar lni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulum Al Qar'an old. 2, h. 37) dan

Ad-Dtr Al Mantsur Ji At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 168). Ia menisbatkan

periwayatan atsar dalam Ad-Durr ini kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

'" Qr.Luqmaan (31): 33
2oo Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bryan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

$1d.22h. 78) dalam tafsir surah Faathir ayal5.Lrhatarsar no. 1043'
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bumi, kcmudian (urusan) itu naik kcpada-Nya dalam satu hari yang

kadarnya (amanya) adalah seribu tahun menurut prhitunganmula24t

tt017l Firman Altah ra'ala, 6t iLi '{..6-',q ;!',r' q hfl
'ofi XKqniii a(irli{t :'u!,; " Maka rasaitah otehmu

(siksa ini) disebabkan kmnu melupakan akan pertemuan dengan harimu

ini (Hari Kiamat); sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (ptla) dan

rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan aW yang selalu kamu

kerjakon.'4242

Dia berkata, "Firman-Nya "Htj 6; rnuLr*yu yaitu,

sesungguhnya Kami telah membiarlcan kalian."za3

[10181 Firman Allah ra'ala, 4:fi ti ,i"lii v6s 4 #;-*
6H- f# ;ff$ "Dan sesungguhnya Kami merasakan kcpada

merelra sebagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab yang lebih

besar (di alhirat); mudah-mudahan mereka kcmbali (ke ialan yang

benar).'m

Dia berkata, "Firman-Ny" ,5'rYi y(i:fr 4 ,i3i-11t 'oo"

sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian adzab yang

dekat', maksudnya adalatr musibah-musibah dan penyakit-penyakit di

't' er.As-sajdah (32): s.

'n' er. As-sajdatr (32\: A.
2a3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an

(ld.2l, h. 62) dengan sanad-nya seperti yang tertulis padaatso sebelumnya

As-suyrthi menyatakan atsar ini dalam Al ltqanfi Ulun Al Qur'an (ild. 2, h. 37) dan

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. 174). Ia menisbafkan

periwayatan atsar rni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

'* er. As-sajdatr (32): 21.
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dunia, serta ujian-ujian dunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba-

Nya, hingga mereka mau bertob^132245

110191 Firman Allah 
-Ta'ala,, ffii'4 $; 4(4.1fr '€ 

? r4 ?3r,fri fi"*S ,fris OLfeSfi, Oit$ "Dan opakai tittak meniadi

petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang

telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-

tempat lrediaman mereka itu. Sesunggufutya pada yang demikian iu
terdopat tanda-tanda (kcfuasaan Tuhan). Maka apakah mereka tidak

mendengarlran (memperlwtikan)? "2,2a6

Dia berkata, 'Lafazh { +4 fJ ***rw" yaitu, apkah tidak

menjadi penjelasan bagi mereka."za7

ooo

Tafsir Surah Al Alrzaab

110?01 Firman Arlah ra'ata, e'Ai ):+ #\?'fu 3A ;ft fty

W "Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu

u5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qar'an
(ld. 21, h. 68) dengan sanad-nya seperti yang tertera pada alsr no. 1016.

Dikemukan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

$ld. 5, h. 171) dan Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild.2, h. 37) dengan lafazh: yakni berupa

musibah-musibah dan penyakit-penyakit di dunia serta ujian-ujian dunia

'ou er. As-Sajdah (32): 26.
2a7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(itd. 21, h. 72) dengan sanad-nya seperti yang tertera pada atst no.1016.

Dituturkan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Slnhlfu pembatrasan te,ntang tafsir

01d.7, h. 371).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari (ild. 8, h. 375) berkata, "Atsqr ini
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."
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dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbtnt

kcbaikan."nas

Dia berkata, "Iafazh ibj{t:, maknanya adalah, mereka

menghadapmu.;tz21e

t102rl Firman Allah ra'ata, W @ i6t{r^lv!'itfri;itjfffi-
i*t "r$ "noi or(mg-orang yang beriman, berdziHrlah (&ngan

merytebut nama) Allah, dzikir yang sebarynk-banyabtya. Dan

b ertasbihlah kcpada-Nya di w aHu pa gi dan pe tang.'mn

Dia berkata, "Allah tidak pernah menetapkan sebuah kefardhuan

kepada para hamba-Nya melainkan Dia menenhrkan batasan-batasan

tertentu untuknya, dan memaafkan jika hamba-Nya tersebut dalam

keadaan uzur, ini tidak berlaku pada dzikir, karena Allah tidak

menentukan batas akhir untuknya. Dia tidak memberi uzur bagi

seseorang untuk meninggalkannya selama ia menguasai akalnya.zsr Dia
berfirman, 6lt5'i 'Berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah', pda
waktu berdiri, duduk, dan berbaring, pada waktu malam dan siang, pada

saat di daratan dan di lautan, di rumah dan di perjalanan, bagi orang kaya

dan orang miskin, bagi orang sakit dan orang sehat, serta secara

'ot Qr.Al Ahzaab (33): 19.
noe Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan An Ta'wit Ayi Al Qur'an

(jld. 21, h. 90) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini.

As-Suyuthi menyatakan atsor ini dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (itd. 2, h. 37) dan
Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 189). Ia menisbatkan
periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.

''o Qr. Al Ahzaab ($): ata2.
"" Dal,m Tafsir Al Qrr'on Al Azhim tertulis: ala tukihi (selama ia tidah mau

meninggalkannya).
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sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dalam semua situasi. Dia

berfirman, irA '&'W 'Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu

pagi dan petang'. Apabila kalian telah melakukan hal itu, maka Allah

akan memberi rahmat kepada kalian, dan para malaikat-Nya pun

memohonkan ampunan kepada kalian. Allah berfirman, ,{*- "it ;,
3!Ki6 ffG 'oUon yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-

Nyo (memo,tnn*an amlrurum unfiibnu)' .'a2s2

U0221Firman Allah ra'ata, t ";'nX EK 6yTjitl" t$i W
"rr#'ti# Vr1;;; l+, &$,'{J 6 <,# 6 $ . "i,}!lL
i; q- "Hai orang-or(mg yang beriman, o2nbila kamu menikahi

Wrempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraiknn mereka

sebelum kamu mencamwinya maka sekali-kali tidak waiib atas mereka

iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah

merelra mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baibtya.'ils3

Dia berkata, "Hukum ini berlaku bagi seorang laki-laki yang

menikahi seorang perempuan yang ia cerai sebelum ia setubuhi. Jika ia

cerai istrinya itu dengan thalak satu, maka sang istri drnyataY,an ba'in

(cerai) darinya dan tidak ada kewajiban menjalani iddah. Ia boleh

menikah dengan laki-laki manapun yang ia sukai. Allah berfirman,

i; (6 |rW '"$t{:t 'Malco berilah mereka mut'oh dan

2252 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarr- Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qar'an

!ld. 22 h. I 3) dengan sanad-nya seperti pada atsar sebelumnya

Ibnu Katsir menyatakan atsar ini dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 6, h. 427)

dengan sedikit mengalami perbedaan pada sebagian lafazhnya Ia menisbatkan

periwayatan atsar ini kepada Ali, dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. 204).lamenisbatkan periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'" Qr.Al Ahzaab (33): a9.
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lepaslranlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya'. Maknanya

adalah, jika pada waktu akad nikatr sang mantan suami menyebutkan

jumlah maskawin untuknya, maka yang ia peroleh dari mantan suaminya

hanyalah separuh dari nilai maskawin tadi. Namun jika ia tidak pemah

menyebutkan jumlah maskawin untuk istrinya, maka si mantan suami

harus mernberikan mut'ah (pemberian untuk menyenangkan hati istri

yang dicerai sebelum disetubuhi. Penj) kepada mantan istrinya dalam

jumlah yang disesuaikan dengan keadaan keuangannya. Inilah yang

dimaksud melepas dengan baik.'m$

[1023] Firman Allah Ta'ala,
"fi'#-56 ; ,.*"K*,u

boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang komu kclundaki di antara

mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu

kchendaki.'frss

Dia berkata, "Lafazh .rj maknanya adalah, kamu boleh

menunda."256

2s Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra pe,rnbahasan tentang
nikah (ld. 7,h.255) dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya Yahya bin Ibrahim
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi memberitahukan
kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan arsr ini.

Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin QId.6,h.432).
Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur

(ld. 5, h. 207). Ia menisbatkan periwayatan atsar lni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'tt Qr.Al Ahzaab (33): 51.
2256 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi At Qur'an

[ld. 22, h. I 8) dengan sanad-nya seperti yang tertera pada ats q no. 1020.
Dituturkan oleh Al Bukhari dalarn Al Jami' Ash-Shahih, pembahasan tentang tafsir

(t1d.7,h.377).

\gs ; ,a{
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lruz4lFirman Al lah r a.' at a, <rii W rli g'oj3-':,2E3';fr lty

W lffi *!L W l!( "sesungguhnva Allah dan malaikat'

malailrat-Nya bershalanat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman,

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapltanlah salam penghormatan

kcpadanya.'22s7

Dia berkata ,,t,,fa* ;$:f irW_^Manya adalah mendoakan

keberkahan unark Nabi.'258

tt025l Firman Atrah-Ta'ala, '4V5,Jit b.$Yi l, t,it l;liffi-
q$f-'it<,3'7-tE*'i;i e'c'* Gj:Hoi
Nabi lratakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak premryanmu dan istri-

istri orang mubnin, 'HendaHah merela mengulurkan iilbabnya kc

selwuh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari (ild. 8, h. 385) dan Al Qasthalani dalam

Irsyad As-Soi (ild. 7, h. 298) Hata' "Atsar ini dinyatakan bersarnbung sanad'nya oleh

Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-suyuthi menyatakan arsar iu datam At ltqanfi IJlam Al Qur'an (ild. 2, h. 37) dan

Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 210). Ia menisbatkan

periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas'

'" Qr.Al Ahzaab (33): 56.
258 Di"iwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi AI Qur'an

(j\d.22, h. 3l) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

etu Snain menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsar ini'
Dituturkan oleh Al Bukhari dalam Al Jami' Ash-Shahih, pe,0r]'[iah?f,an tentang tafsir

(ld. 7, h. 306) dengan lafazh yang hampir sama.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari jld.8, h. 393) dan Al Qusthulani dalam

Irsyad As-sr, (ild. 7, h. 306) berkata, "Atsar ini dinyatakan bersambung sanad-nya oleh

Ath-Thabari dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 Maknanya adalah,

mereka mendoakan keberkahan untuk Nabi."

Dikemukakan oleh Ibnu Kasir dalam Tafsir At Qur'an Al Azhin (11d.6,h.477).

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'*ur

0ld. 5, h. 215) dengan lafaztr yang hampir sama. Ia menisbatkan periwayatan atsqr ini

[epaau Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu

Abbas.
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untuk dikcnal, larena itu merelra tidak digonggu. Dan AAah adalah

Maha Pengamptn lagi lulaha Penycyang."22se

t10261 Firman Allah ra'ata, F; ,*.$ o irSv'$Lr(jji ;n i ,l
i+ Jy Q- <6':tcl-{ '* e,"g$ d.{li ,t r,};t't
"sesungguhrqn jika tidok berhenti orang-orang munafik, orang'orang

yang berpenyakit dalam hatinya dan orang'orang yang merytebarkan

kabar bohong di lladinah (dari merryokitimu), niscaya Kami perintahkan

kamu (untuk memerangi) mereka, kcmudian mereka tidak meniadi

tetanggamu (di luladinah) melainkan dalam waHu yang sebentar.'D&

Dia berkata, "l*rfaz/r- F1,, sqfl maknanya adalah, niscaya

Kami benar-benar akan membuatnu menjadi penguasa atas mettka."26l

It[2TlFirman Auah ra'ota, )qi5 ,6'iri o.l(3i {i"'ic'ii ru} $
{riL qv i,#i; p:{ q$ V'fi,:i$ $*. 6 (5!, " s,,ungguhnva

Kami telah mengemukakan amanat keryda langrt, bumi dan gtrumg-

gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka

lchowatir akan mengHtianatfuiya, dan dipikullah amanat itu oleh

manusia. Sesungguhnya manus.ia itu amat zhalim dan amat bodoh.'2262

*'Qr.At Ahzaab (33): 59.

- qs. Al Ahzaab (33): 60).
%r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al BaWn An Ta'wil Ayi Al Qtr'an

(jld. 22, h. 34) dengan s anad-ny a seperti pada ats or no. I 024.

Dituturkan oleh Al Bukhari dalam lI Jami' Ash-shah*, pembahasan tentang tafsir

(ld. 7, h. 384) dengan Lafaztr: niscaya Kami benar-benar akan membuatnu menjadi

penguasa

Ibnu Hajar Al Asqalani dalaro Fath Al Boi (ild. 8, h. 393) berkata' "Ats& ini
dinyatakan bersambung sanad-nyaoleh Ath-Thabari dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, dengan teklafaztr: niscaya Kami benar-benar akan membuafnu menjadi Penguasa

atas mer€ka"
Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Talsir Al Qur'an Al Azhiz (ld. 6,h.471).

As-suyuthi menyatakan atsar ini dalarn.Al ltqan fi Ulun Al Qur'an (rld. 2,h. 37).

'u' Qr.Al Ahzaab (33):72 .
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Dia berkata, "Firman-Nya, ,6.i:rj o-fri d"'itii Oj $_

)Y4b "sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada

langit, bumi dan gunung-gunung." (Maksud amanat di sini adalah

kefardhuan-kefardhuan. Allah menawarkannya kepada langit, bumi, dan

gunung-gunung).2263 Jika mereka menunaikan amanat tersebut, niscaya

Dia memberi mereka pahala. Namun jika mereka menyia-nyiakannya,

niscaya Dia akan mengadzab mereka. Namun mereka enggan menerima

tawaran itu dan khawatir tidak bisa mengerjakannya, bukan karena

mereka membangkang, nEunun karena ingin mengagungkan agama Allah.

Kemudian Dia menawarkan amanat itu kepada Adam, dan Adam

menerimanya berikut apayang ada di dalamnya. Ini merupakan makna

firman Allah, {ri;qb iffi;i,t.ij(ii$ ,Dan dipikultah amanat itu

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.'
(Maksudny a y aitufs terhadap perintah Allah.'2255

263 Teks tambahan di dalam dua tanda kurung tertera dalam Tafsir At eur'an Al
Azhim dmAd-Dur Al Mantsurfi at-Tafsir bi Al Ma'tsur.a Teks tarnbahan dalam dua tanda kurung ini tertera dalam Ta/sir Al Qur'an At
Azhim dznAd-Dur Al Mantsurfi at-Tafsir bi Al Ma'*ur.

D"t Atsar ini dan atsar no. 1028 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al
Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an (lld.22 h. 38 dan 4l) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan kedua
a*or tni.

Kedua atsar ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.

6, h. 477). Ia menisbatkan periwayatannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

Kedua atsqr tni diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi ArTafsir
bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. 223).Ia menisbatkan periwayatannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Al Anbari dalan Al Adhda{ dan Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakan kedua atsar ini dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ld. 2, h.
37). Pada atsar no. 1027 dibahasakan dengan lafazh: amanat yakni kefardhuan-
kefardhuan. Pada atsar no. 1028 dibahasakan dengan lafazh: yakni lengah terhadap
perintah Allah.
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t102sl Firman Allah Ta'ala, {tirqy i#3S"Sesungguhnya manusia

itu anat zhalim dan anat bodoh."

Dia berkata, "Maksudnya adalah lengatr terhadap pcrinatt

Allah.''265

ooo

Taftir Surah Saba'

lr029l Firman Allah Ta'ala, 
"rrcii aJt,.>-5i31 a i.rt 3t4!z {i-{

"senmggulmya ktanat itu pasti akan dotang kepadanu. Tidak ada

tersembwtyi daripda-Nya seberat dzarrah W, yang ada di langit dan

yang ada di buni.'M1

Dia (bnu Abbas) berkata, "I,lrfaz/r- '.1 .f.iti maknanya adalah,

tidak ada yang tersembrmyi bagi-Nya.'268

t10301 Firman Alhh Ta'ata, ;310r$ g+ ,fr4 $ "{roi*) buattah

baju besi yang besm-besar dan uktrlah arqlantonryto."nie

Atsr no.1027 dikemukakan oleh Al Qurthubi dalarn l/ Jami' li Ahkam Al Qur'an
(ld. 8, h. 5337). Ia menisbafkan periwayatannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.
u* Ibid
2267 es. saba' (34): 3.
26t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(jld. 22, h. 43) dengan sanad-nya. ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini.

"et. saba'(34):11.
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Dia berkata, "Lafazh r;3i matcnanya adalah anyaman besi."227o

[103U Firman Allah Ta'ala, #r'e';(i1i;15*Do, Kami alirkan cairon

tembaga baginya.'fr1r

Dia berkata, "Lafazh ridf matrnanya adalah tembaga."n72

tr032l Firman Allah Ta'ata, gt6:, 'Jil; 3;1 ir- {q.(, :i,l'}13_
iKAi (sde niEWSi( X( W|*t3 

":ri; 
,-,fl?*para

jin itu membuat untuk Sulaiman apa yong dikchendokinya dari

gedung-gedung yong tingi dan patung-ptung dan piring-piring

yang ftesarnya) seperti kolam dan periuk Wry tetap (berada di atas

ungka). Bekcrjalah hai kcluarga Datd untuk bersytkw (kepada

Allah). Dan sedikit sekali doi lnmba-homba-Kt yang berterima

kosih.'473

Dia berkata, "l.afaz/r- Vff(^at*anya yaitu, seperti kolam di

permukaan btmri.'a27a

[10331 Firman Allah Ta'alo, 3K3i C'L qW "Oon sedikit sekali

dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih. "

270 Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qttr'an Al Azhim (ld. 6, h. 528).
Ia menisbatkan periwayatan atsor ni kepada Ali, dari Ibnu Abbas.

''' er. Saba'(34): 12.
22 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi At Qar'an

Qld.22, h. 48) dengan sanad-nyaseperti yang disebutkan padaatstno. 1029.

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. 227).lamenisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abu Syaibah, dari Ibnu Abbas.

" er. Saba'(34): 13.
27a Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan An Ta'wil Ayi At Qur'an

Qld. 22 h. 49) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada atsar no. 1029.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qrr'on Al Azhim (ild. 6, h. 488). Ia
menisbatkan periwayatan atsar ini kepda Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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Dia berkata, "Lafazh lKAi 'rsd*- 4 W maksudnya

adalah, sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang memurnikan

tauhidnya.'275

tl0-341 Firman Alhh ra'ata, '$$Wi iF'$C gli rS;ri{il$
frA, 'JLV q;'.ii "l,!ako tatkala Kami telah menetapkon kcmatian

Sulaiman, tidok ada yang menwtiukl,an kcpada merekn kcmatiannya itu

kcctnli rcyap yang memakan tongkatrrya.'Dlo

Dia berkata, "Firman Allah Ta'ala'frrar'JLU
maknanya adalah, rayap memakan tongkatnya."z77

t103sl Firman Allah ra'ata, #-6'S eisip#GY-fi'r;-,*,
#l* i;i't,fV #,p'6i;t #"retapi mereka berpating,

maka Kani datangkan kepafo mereka banjir yangbesar dan Kami ganti

kcdua kcbun mereka dengan dua kebun yang dintmbuhi (pohon-pohon)

yang berbuah Whit, pohon Atsl dan sediHt dari polton 516'32278

275 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'vil Ayi Al Qur'an

Qld. 22,h. 50) dengan sond-nyasepcrti png disebutkan padt atsar no. 1029.

Diriwayatkan oleh As-suyuthi dalam A&Dur Al Mantsar fi At-Tafsir bi Al Ma'*w
(ld, 5, h. 229). Ia menisbakan periwayatan atsar'rrri kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan lbnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"u Qr. saba' (34): 14.
27 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qar'qt

(jld.22 h. 50) dengan soud-nyao ia berkata: Ibnu Al Mutsanna dan Ali menceritakan

kepadaku, mereka berdua berkata: Abu Shalih menceritalant kepada kami, ia berkata:

Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutlon atsar

ini.
As-suyuthi menyatakan atss ini dalam Al Itqan fi Uum Al Qar'u $ld. 2, h. 37)

dan Ad-Dun Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. 5, h. 230). Ia menisbatkan

periwayatan atss dalan ad-Durr ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas.

'* er. sabd(34): 16.

,r;'.ii'Ji,$Y
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Dia berkata, "Lafazh maknanya adalah banjir yang

dahsyat."z?e

t10361 Firman Allah Ta'ala, -fl"Berbuah pahit."

Dia berkata, "Firman-Ny^ Ji maksudnya adalah pohon

,r'oh?280.;a2Et

m Atsqr ini serta otso no. 1037 dan 1038 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam

Jami' Al Bayan An Tavil Ayi Al Qar'q, $1d.22 h. 55 dan 56) dengan suod-nya, ia
berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami,
ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menceritakan keligz atso ini.

Ketiga atso rni dituturkan oleh Al Bulilrari dalan Al Juti' Ash-Shahih, pembahasan

tentang tafsir (ild. 7, h. 388).
Ibnu Hajar Al Asqalani ddan Fath Al Bam (ld. 8, h. 398) berkata, "Ibnu Abu Hatim

menyatalcan sanod atsq ini bersambung dari jalur periwayatan Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, yang seluruhnya disampaikan secaraterpisah-pisah."

Ketiga atsq ini dikemukakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-
Tofsir bi Al Ma'mr (ild. 5, h. 32 dan 33). Ia menisbatkan periwayatannya kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuti menyatakan atse no. 1035 dan 1035 dalam Al hqan fi Uum Al Qur'an
01d.2, h.38).* Pohon yang kayunya dipakai untuk bersiwak. Pcnj.*' Ats* ini serta atsor no. 1037 dan 1038 diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam

Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qtr'an (jld. 22 h. 55 dan 56) dengan sanad-nya, ia

berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami,

ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menceritakan ketiga arrar ini.

Ketiga atsu rai dituturkan oleh Al Bulfiari dalam Al Jami' Ash-Slrahih, pembahasan

tentang tafsir (ild. 7, h. 388).

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bom Cld.8, h. 398) berkata, "Ibnu Abu Hatim
menyatakan sanad atsr ini bersambung dari jalur periwayatan Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas, yang seluruhnya disampaikan secara terpisah-pisah."

Ketiga atsar ini dikemukakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-Dun At Mantsur fi At-
Tafsir bi Al Ma'uur (ld. 5, h. 32 dan 33). Ia menisbatkan periwayatannya kepada Ibnu
Jarir,Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuti menyatakan atsar no.1035 dan 1036 dalam Al hqanfi Ulum Al Qur'an
01d.2, h. 38).

#i,;
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[10371 Firman Allah Ta'ala, $L "frfronAtsl."

Dia berkata, "Lafazh p!; .d.*anv" adalah pohon sejenis

cemara."2282

tro3sl Firman All ah ra'ata, ijti,t&; ,X 6, A$yi:*-i63i U*;
81',#1Jiuf i61s.t; 6r't $e *_.3 ifi,,Don tiatutah berguna

syalaat di sisi Allah melainkan bagi orang lwtg telah diizinkan-Nya

memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilotgftan kctahttan

dari hati mereka, mereka berkato, 'Apakah yang telah difirtnankan oleh

Tuhanmu?' Mereka menjawab, '(Perkataan) ynng beno', dan Dialah

Yang Maha Tinggi lagi Maha Berar.'Q2g\

(Ibnu Abbas) berkata, "Firman Atlah Ta'ala. 4$ &
Lafazh $ ma}a nVaadalah, ditampakkan dengan jelas.'fle

[r03el Firman Allah ra'ata, '[%fi ;if|fS.€rrf qC;.U-'i
'r-('fi *Kotokanlah, 'Tuhan kita akan mengwtptllwn kita semua,

lremudian Dia memberi kcputusan antara kita dengm bens. Dan Dialah

Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetalrui.'Dt5

Dia berkata, "Firman Allah To'ala, ryf'gr r-ata/r- 'g
maknanya adalahAt Qadhi (Maha Pemberi Keputusan).'2s

^'Ibid
'" e.. Saba'(34):23

'to iirio,"y"tt* oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Baltwr An Ta-wil Ayi Al Qr'an
01d.22, h. 26) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan pada aara sebelumnya

As-suyrthi menyatakan atssr lni dalam Al Itqanfi Uun Al Qtr'or (ld. 2, h. 38).

As-suyuthi menyatakan atsw iri dalarr. Ad-Durr Al lr{@tsw fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 5, h. 235) dengan lafaztr: maknanya adalah, dilepaskm (rasa takut). Ia
menisbatkan periwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.

't'er. Saba'(34): 25.
286 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balan An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(lld. 22 h. 55 dan 66) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

?j
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t10401 Firman Arrah ra'ata, i!!fit;T7 3(*fiU: # "rt-ri4K|,,<'ot ::#|$tYK "Da) orang'orang yang sebelum mereka telah

mendustalran sedang orang-orang lafir Makkah itu belum sampai

menerima seperseptluh dori apa yang telah l(ami berikan kepada orang'

orang dohulu itu lalu mereka mendustakan rasul-rasul'Kt. Maka

alangkah tu b atnya akibat kcmttkaan- Ku.'il81

Dia berkata, '?irman-Ny a 'iiSt;U 3'q fr YS maksudnva

adalah keluaan di dunia."288

tl04q Firman Allah ro'ata, y#qffi <-5*r*istt;5i "Don

(alangkah trcbatnya) jifulau kamu melihat kctika mereka (orang-orang

kafir) terperanjat kctakutan (pado Hri Kiamat); mako mereka tidak

daryt melepaskan diri dan merekn ditangkap dari tempat yang dekat

(untuk diban'a ke ruraka)."228e

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada lomi, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan alsar ini'

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi ddam Al Asma' wa Ash-shtfat 9r.82) dengan sanad'

nyq ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Ath-Thara'ifi mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menccritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada lomi dari Muawiyah bin Shalih, dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas RA. Ia lalu menyebutkan atsoint.
As-Suyuthi menyatakan atsq rni dalam Al Itqanfi ulum Al Qar'an Qld.2, h. 38) dan

Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Mo\sur (jld. 5, h. 237). Ia menisbatkan

periwayatan arsar tni kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
*'Qr. Saba(34): 45.
28t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Qld,.22h. 70) dengan soud-nyaseperti yang disebutkan padaatso sebelumnya.

Diriwayatkan oleh As-suyuthi dalam Ad'Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 5, h. 239 dan240) dengan lafaztr: yakni berupa kekuasaan di dunia. Ia menisbalkan

feriwayatan atsar ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.

'" Qr. saba'(3a): 51.
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Dia berkata, "Firman-Nya 6j ![ maknanya adalah, tidak

dapat menyelamatkan diri."22eo

lt042l Firman Altah ra'ata, p.Vk O ,iiAi'p ii6 +6t 13,6t
*Dan (di wabu itu) mereka berlcata, 'Kami berimon kcpada Allah'.

Bagaimanalrah mereka daWt mencapoi (kcimanan) dmi tempat yang

jauh ituuwr

Dia berkata, "Firman-Nya 61i rn.t n*v" adalatr,

bagaimana mereka bisa kembali?*wl

ooo

Tafsir Surah Faathir

[1043]FirmanAuahra,ata:{j@112,91ry}i',*;1U4,36i(u-
3tfrt ltV #fr "Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar,

malra selrali-lrali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan

selrali-lrali janganlah syetan yang pandai menipu, memperdoyakan kamu

tentang Allah.'ile3

2s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bryan An Ta'wil Ayi Al Qur'ot
(jld.22 h. 73) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padaatsorno. 1039.

As-Suyuthi menyatakan atsw iti dalamAl ltqanfi Uum Al Qtr'an fild. 2, h. 38).

'" er.Saba'(34):52.2e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(tld.22 h. 74) dengan sanad-nya seperti yang disebutkan padaatsarno. 1039.

As-Suyuthi menyatalcan atsar ini dalan Al Itqanfi Uun Al Qur'az (jld. 2, h. 38).

Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Mo\str
Cld. 5, h. 42) dengan lafaztr: bagaimana bisa mereka kembali dari tempat yang jauh.

Mereka minta dikembalikan (ke dunia), namun saat itu sudah tidak ada lagt kesempatan

untuk kembali. Ia menisbatkan periwayatan atsar rni kepada Al Firyabi, Abd bin
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Hakim. Al Haldm

menyatakan atso ini shahih dari Ibnu Abbas.

" Q..Faathir (35): 5.

,336i'p
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Dia berkata, "Lafazh ,ii artinya adalah syaithan

(syetan)."22e4

tl044l Firman Allah Ta'ata,'EJi'rai iltG 
"$ 

;$'fi ijK;
3 t{j 5A \-r1 $ti ? er€ t\ i,$l'u-513-,e;. A$i ff$ 4:gi
3!-"Borongtiapa yang menghendaki kcmuliaan, maka bagi Allahlah

lrcmuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang

baik . dan amal yang slwlih dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang

merencanakan kejahatan bagi mereka adzab yang kcras, dan rencano

jahat mereka akan hanctr."De'

Dia berkata, "Perkataan-perlcataan yang baik adalatr Dzikrullah

(dengan sebab inilah seseorang naik ke hadirat Allah 'Azza wa Jalla), dm

amal shalih berarti menunaikan kefardhuan-kefardhuan-Nya. Amal shalih

membawa seseorang untuk berdzikir kepada Allah hingga

menyebabkannya naik ke hadhirat Allah. Barangsiapa berdzikir kepada

Allah namun tidak menunaikan kefardhuan-kefardhuan-Nya, maka

perkataannya ditolak oleh amal perbuatannya. Jadi, dengan amal

shalihlatr ia menjadi lebih utama.22e6

8 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'At Bqnn An Ta'wil Ayi At Qar'an
$ld-22 h. 78) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menccritalcan kepadalsu, ia berkata: Abu
Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dad Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsq nl

'* Qr.Faathir (35): 10.
2s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

Qld.22 h. 80) dengan soud-nya seperti yang disebutkan padaatsu sebelumnya

Lafa^ tambahan di dalam dua tanda kurung dituturkan oleh Ibnu Katsir dalam la/.rir
Al Qar'an Al Azhim.

Diriwayatkan dengan lafazh yang lebih singkat oleh Al Baihaqi dalam Al Asma'va
Ash-Shifat (ild. 536) dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu AI Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas.
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U04sl Firman Allah Ta' ata, :g1Si C -rUr i il;-i1. tdi O $i i*.
6.i,,3rj1 '4 #:fifr?)553 Et"*.'l,:gg fi:i
,i1 ;ra <iS Eti .g:j" a6ji" D i a me masuk*an ma l am pe da l am

siang dan memasukkan siang kc dalam molam dan menundukkan

matahari dan bulan, masing-masing berjalan memrut waku yang

ditentuknn. Yang (berbwt) demikian Allah Tuharumt, kcpunyaan-Irlyalah

kemjaan. Dan orang-orang yang kamu sent (sembah) selain Allah tiada

mempttnyai aW-aWwalau2run setipis htlit mi.'w
Dia berkata, "I-afazh *maknanya adalah, kulit yang berada

di atas permukaan biji kurma."ze8

tl046l Firman Allah Ta'ata, rr- -*€:.;LiU, [3]'er'ij':tf i\'bi
3i,bfiqtfr a4 ?-J h,\:r )q';" $'$wr,,ridakkah
lramu melihat bahwasanya Allah merutrunkan hujan dari langit lalu

I(ami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam

jenisrrya. Dan di antora gunung-gunung itu ada goris-garis putih dan

Dikemukakan dengan lafazl yang lebih singkat oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al
Qur'm Al Azhim (ld. 6, h. 524). Ia menisbatkan periwayatan atsar ni kepada Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi meny€takan atsq mi dalan Al hqon fi Uum Al @r'an (ld. 2, h. 38)
dengan l,afazh: L$t il6t "perkatapn1terkataan yang bai?' maknanya adalah

dzilsullah. Sedangkan taiazl {Ut }i,jJ,t'"sna| yng sholilf' malaranya adalah

menunaikan kefardhuan-kefardhuan-Nya.* qs. Faathir (35): 13.8 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qar'an
Old.22 h. 83) dengan sanad-nyaseperti yangterterapadaatsa.no. 1043.

As-Suyuthi menyatakan atsq ni dalam Al Itqan fi Uum Al Qur'an (ld. 2, h. 38)
dengan lafadt yang sama, dan dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur $ld.
5, h. 248). Narnun di sana ada peirambahan pada awal kata dengan lafazh:';i,Jrd,t
malaranya adalah kulit.

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya ialah lorlit yang berada di atas

permukaan biji larma Ia menisbatkan periwayatan atsu ini kepada Ibnu Al Mun&ir,
Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, Sa'id bin Manshur, dan Abd bin Humaid, dari Ibnu Abbas.
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merah yang beraneka macam wotnanya dan ada (Wla) yang hitam

Wl-t.'o'n
Dia berkata, "Firman-Ny" 3i e,h maknanya adalatr, hitam

yang sangat pelot."'*

Ito4ll Firman Allah ra'ota, |itl JF rt'(i! +blg n6i 4r;
3;rr-,r 6i 6LWi nQ a.^i ;4Gy'4K"Dan demikian

(Wla) di antua manutsia, binatang-binatang melata don binatang'

binatang ternak ada yang bermacam-macam wanutnya (fun ienisnya).

Sesunguhnya yang tuhn kcpada Allah di antara hamba-hamba'Nya,

lwtyalah ulama. Sesungguhnya Allah Malw perkasa lagr Malw

Pengam2run.'anr

Dia berkata, "Firman-Ny 
^ W erQ u.'6i ;4\lilutama ai

sini adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Matra Berkuasa

atas segala sesuatu."23o2

lfO4SI Firman Allah Ta'ala, ;i4UZVerC.Q
ff;rt i 4sy +li 03.u. ,;tU-fib.a li,3

'A:e*aq,L;tir-itlt:,cJiLlili6<ji61"i[f04Ef Ftrman Allafi Ta'ala, ,.1-q-B:pit B -t'Lrl ct-rll\."] 'l Wl f
JIifi ? a+'i'fi E',b effL, bp i4 W &i .r-,i;t 1!v

*Qr.Faathir 
Q5):27.

" Dituturkan oleh Al Bukhari dalan Al Jami' Ash8hahl1 peinbatrasan tentang

tafsir (ld. 7, h. 390).

Ibnu Hajar AI Asqalani dalam Fath Al Bei bi Syoh Shahih Al Bul:hoi (ild. 8, h'

401) dan Al Qastbalani dalam lrsyad As-Soi (ild. 7, h. 3ll) berkaa, "Atso ini
dinyatakan bersambung sanad-nya oleh Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsurfr At-Tafsir bi Al Ma'tsw

$ld. 5, h. 49). Ia menisbatkan periwayatan atsq ini kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.

'o' Qr. Faathir (35): 27.
a@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An To'wil Ayi Al Qur'an

Old.2Th. 87) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Shalih mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr mcnceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Ia lalu menyebutkan atsu ini.
Ibnu Katsir menyatakan a*q ni dalamTofsir Al Qtr'an Al Az.hin $1d.6, h. 531)'
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i-1lf'yrmudian Kitab itu Kami wariskan kcpada orang-orangyang

Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada

yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang

Wrtengahan dan di antara mereka ada (pla) yong lebih dahulu berbuat

kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah korunia yang amat

besar.'4303

Dia berkata, "Mereka yang dimaksud adalah umat Muhammad

SAW. Allah telah mewariskan kepada mereka semua kitab yang Dia

turunkan. Jadi, orang yang zhalim di antara mereka akan memperoleh

ampunan.23s Orang pertengahan di antara mereka akan dihisab dengan

proses hitungan yang mudah, sedangkan orang-orang yang lebih dahulu

berbuat kebaikan akan masuk ke dalam surga tanpa melalui penghitungan

amal.'805

[1 04e] Firman Allah ra' a ta, # q-W-{ .# o iGT 3t3 Cfi -"$i

$3 q.€%-{t*fong menempatkan kami dalmt tempat yang kekol

(surga) dari karunia-Nya; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan

tiada ptla mer(Na lestt.'236

o'er.Faahir (3s):32.

'* Dalam kitab terhrlis:...akan diampuni.
405 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bqtan An Ta'wil Ayi Al Qar'an

(j1d.22, h. 83) dengan sanod-nya seperti pada alsr sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-Nuryur (h. 86) dengan sanad-

nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin
Sa'id menceritahan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada

kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia lalu
menyebutkan atsar ini.

Dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'anAl Azhin $1d.6, h. 532).
Dikemukakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtn Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. 5, h. 251). Ia menisbatkan periwayatan atso ini kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

'* Qr. Faattrir (35): 35.
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D i a berkata, "l*rfaz/r-.|jJm aknanya adalah, i'ya (letih).'n07

ooo

Tafsir Surah Yaasiin

110501 Firman Allah Ta'ala, ,i2"Yaa siin@

Dia berkata, "Ia merupakan sebuatr sumpoh yang diilrar*an oleh

Allah SWT, dan ia juga merupakan salah sahr nama-nama Allatt

swr."230e

tr0su Firman Allah ra'ata, a$#S,Si3 n 4 U r4ji &'ijz?i-
6iF. "Alangkah besornya perytesalan terhadap lwmba-hamba itu,

tiada datang seorangrasul pun keWda mereka melainkan mereka selalu

me mper o lo k-ol o kkurnya.' Br o

" As-Suyrrthi m€Nryataksn aso ni dalan Al ltqanfi Ulum Al Qt'or fitd. 2' h. 38)

daa Ad-Dun Al M@rrsllr. fi At-Talstr bi Al Malss (ild. 5, h.254).Ia menisbatkan

pcriwayatan atso rni kepada Ibnu Jadr dan Ibnu Abu Hatinr, dari lbnu Abbas.

" Qr.Yaasiin (36): l.
" Ath-Thabari meriwayailkannya dalan Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

01d.22 h. 27) dengan sanad-tyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadalcu dari

Ali, dari Ibnu Abbas....

Al Baihaqi meriwayatkannya dalarn Al Asma va Ash-Shifat (h. I l9), de'ngan sanad'

nyq ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami,

Utsman bin said Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Abdullah bin shalih

menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas....

''o Q..Yaasiin (35): 30.
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Dia berkata, "Lafazh ,q e "';55- ,Alangkah 
besarnya

penyesalan terhadop hamba-hamba itu', maksudnya adalah, alangkah

celakanya para hamba 16.2311

t 1 0s2l F irman Al lah r a' at a, rriifr gi. A*,6 &3;fi5, ij3ig,' o o,
telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-marailah, sehingga (setelah

Dia sampoi ke manzilah yang terakhi) kcmbatitah dia sebagai bentuk

tandonyang tuo.'23r2

Ia berkata, "Iafa^ ,_iil 9f)K naksudnya adalah pangkal

pelepah yang sudah ao,n.23t3

I10s3t Firman tJ'l* l:,dr, br6'$i.{j fi ittl d-6 61- "*i t
5;=5- gV e,FS )t$i "Ti d akl ah mun gki n b a gi mat ahar i me ndapat kan

arr Ath-Thabari meriwayatkannya dalarn Jami' Al Bcyan An Tahwil Ayi At eur'an
(jld.23 h. 3) dengan sanadymgsama pada atsar sebelumnya.

Ibnu Katsir menyatakan dalarn Tafsir AI eur'an Al Azhim,(ild. 6, h. 560), dengan
lafazh: s$!t,$ lr. l" menyaodarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suynthi menyatakannya dalam Al ltqanfi tlum Al eur'an 0ld. 2, h. 3g) dan Ad-
Durr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 262).lamenyandarkannya kepada
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

't' Qr. Yaasiin (36): 39.

"t' Ath-Ttabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bayan An Tahryil Ayi At eur'an
fld. 23 h. 6) dengaa sanad yang telah disebutkan pada atsar no. 1050.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al ltqan fi ulum At eur'an (ild. 2, h. 3g) dan Ad-
Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 264).Ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Baladzari meriwayatkannya dalan Ansab Al Asyraf (11d. 2, h. 129) dengat sanad-
ny4 ia berkata: Bila bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, Abu Al Hakam Ash-
Shan'ani menceritakan kepadaku, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari
Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Abu Jatral
dan beberapa orang musyrik datang mencari Rasulullah. Beliau pun keluar seraya
membaca suratr Yaasiin, lalu menaburkan debu di atas kepala mereka. Mereka pun tidak
dapat melihat Nabi SAW. Ketika Rasulullatr SAW telatr pergi, mereka membersihkan
debu di atas kepala mereka, seraya berkata, "Ini merupakan salah satu sihir Muhammad."
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bulan dan malam ptn tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing

beredar pada garis edmnya.'a3ra

Dia berkata , "Lafazh $j:$-g\Ibg maksudnya adalatr sirkulasi

atau perputaran yang berjalan. uB I 5

t10s4l Firman Allah Ta'alo, yj,iJi 4rti a &:" g; ti ? 
u;:;;

"Dan suatu tanda (kcbesman Allah yang beso) bagi mereka adalah

bohwa Kami anghtt kehtntnan mereka dalam bahtera yang penuh

muaton.'816

Ia berkata, "Lafazh -6ti,fii.d$irrraksudnya adalah, yang penuh

berisi."23l7

[10ssl Firman Allah ra'ata, #,3 Jy$:cii'n i $ )Ai a c-t
6M"Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba+iba mereka trclum dengan

segera dmi htburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.'8r8

Ia berkata, "Lafazh 6M #; Jt,b)Cli'; "K"lr* dengan

segera dari kubwnya (menuju) kepada Tuhan mereka."

Maksudnya adalah, keluar dari kubur-kubur (mereka)."ts1e

'tt Qt.Yaasiin (35): a0.

'" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jmi' Al Baltan An Tabtil Ayi Al Qar'an

01d.23,h.7) derngan sanad yang telah disebutkan pada arr@ no. 1050.

'to Qr.Yaasiin (36): al.
't' Ath-Thabari meriwayatkannya dalan Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qar'an

(J1d.23, h. 7) dengan sanadnya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas....

As-suyrthi menyatakannya dalan Al Itqanfi Ulum Al Qur'an (ld. 2, h. 39).

'" Qr.Yaasiin (36): 5.

't'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayu An Takwil Ayi Al Qar'on

Old.23, h. I l) dengan sanad ymg disebutkan pada a*w sebelumnya.

As-Suyuthi mcnyatakannya dalam Al ltqanfi Uum Al qo'"n (t1d.2,h.39) dan A&
Durr Al Mantwr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 5, h. 255). lame-maushu/-kannya pada
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t10561 Firman Allah Ta'ala,6b-"Keluar dengan segera."

Dia berkata, "Maksudnya adalah keluar (mcnuju Tuhan

mereka)."2320

t10s7l Firman Allah Ta'ato, 5;e ,F A $)i 'tllj 6t 3y

"Sesungguhnya penghuni surga poda hari itu bersenang-senang dalam

kc s i b ukan (m er e ka).' 232r

Dia berkata, "Lafaztr 'bi$ maksudnya adalatr bersenang-

senang."232

tlossl Firman Allah ra'ata, Liai'ti;;6 fr?l-J"V:'S:'i6 Jj
6r;;i-J1r"Don jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan

penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan,

maka be tapalrah mereka dapat melihat fttya).' 
23ts

Ibnu Abbas berkata "Maksudnya adalah, Aku akan menyesatkan

mereka dan membutakan mereka dari petunjuk."B2a

atsar setelahnyq serta menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu
Abu Hatirn" dari Ibnu Abbas.

"0 Attr-Thabari meriwayatkannya dalan Jami' At Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an
(lld. 23, h. I I ) dengan sanad yang disebutkan pada atso no. I 054.

Al Bukhari menyatakan dalamAl Jami'Ash-Shahih, kitab Tafsir $1d.7, h. 391) dan

Ibnu Hajar dalarn Fath Al Bari (11d.8, h. 402). Ibnu Abu Hatim menyambungkannya dari
jalur Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(jld. 5, h. 365) secara zaushul derngalr arso sebelumnya.

"' Qt.Yaasiin (36): 55.

"'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

01d.23 h. 14) dengan sanadyangdisebutkan padaatsarno. 1054.

As-Suyuthi menyatakannyadalamAl Itqanfi Uum Al Qur'an (ld. 2, h. 39).

" Qr.Yaasiin (36): 65.
a'o Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tahwil Ayi Al Qar'an

(tld.23 h. 17-18) dengan sanodyangdisebutkan padaatsarno. 1054.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam ll Asma wa Ash-Shifat (h. 191) dan Al I'tiqad
(h. 7l) dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak mengabarkan kepada
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t1059f Firman Allah Ta'ala 4rH--3\ "t,tot* betapakah mereka

dapat melihat(nya)."

Ia berkata, "Maksudnya yaitu, maka bagaimana mereka

mendapatkan petunjuk?'232s

ooo

Tafsir Surah Ash-Shaffaat

t10601 Firman Alhh ra'ata, nfigl-E@fi i:ll'J1'|t #8,

"; 
*"Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrfk Makkah), 'Arykah

mereka yang lebih hthth kcjadiannya ataukah aW yang telah Kami

ciptalron itu?' Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah

liat.'2326

Dia berkata,'L-afaiir- f; *grmaksudnya adalatr dari tanatr

yang melekat."a27

kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi memberitahukan kepada kami, Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada karni dari

Muawiyah bin Shalih, dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan lafaztr:

tiiff1F-',;$ o4, f ii6ii"f "Kami sesatkan mereka doi puniu!, maka bagaimana

mereka memperoleh'peuniuk?" Sementara iht, Murrah berkatq ,9:41 *'pitt o,bl "11a6
butakan mereka dari petunjuk"

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 6, h. 673) dan

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 5, h. 268) dan menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
uu lbid
" Qr.Ash-Shaffaat (37): 11.

" Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayon An Tabvil Ayi Al Qur'an

Cld.23 h. 29) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali minceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas....

TAFSIRIBNUABBASA



[106U Firman Allah Ta' ata i't# 6Ki iUf.t* lA> irSi ffi " (Kepada

malaikat diperintahkan),'Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim

beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu

merelm sembah'.'2328

Ia berkata, "Lafazh ;i{i?maksudnya adalah orang-orang yang

serupa dengannya."232e

t10621 Firman Allah Ta'ola *l: +*ltffili joiii, 6r "selain Allah;

malca tunjukkanlah kcpada mereka jalan ke neraka."2330

Dia berkata, "Irafa/r- 'itJi6 maksudnya adala}r wajah-wajah

mereka."83l

t10631 Firman Allah Ta'ala, f#n;q#,3G- "Dirdorl*n trcpado

merelra gelas yang berisi khamer dari sungai yang mengal1r.n2332

Dia berkata, "Maksudnya adalah khamer."2333

As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dtrr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. 268) dan menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu
Hatim, dan Abd bin Humaid, dari Ibnu Abbas.

" Qr. Ash-Shafraat Q7): 22.

"'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jomi' Al Balnn An Tadwil Ayi At Qur'an
Old.23, h.3l) dengan sanadyangkami sebutkan padaatso sebelumnya.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dun Al Man*ar fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 5, h. 73) dengan lafazh: fe*f, aan tuft*, yang lain: e3rp.Ia menisbatkannya

kepada Al Firyabi, Said bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu jarir,

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

''o Qr. Ash-Shaffaat (37): 23.

"" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tahwil Ayi At Qur'an
01d.23 h.3l) dengan sanadyangkami sebutkan padaatsn no. 1060.

As-Suyuthi dalan Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 39) d,m Ad-Durr Al Mantsur

fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur old. 5, h. 273) dengan t3diaztt: g'a:i'r. Ia menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'" Qt. Ash-Shaffaat (37): 45.

'" Al Baihaqi dalam Al Ba'ts wa An-Nusyt (h.207) dengan sanad-nya, ia berkata:

Abu Zakariya Al Muzakki mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi
memberitatrukan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada kami, Abdullatr
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t10641 Firman Allah Ta'ala, 6i;ifii{;3i,Vi "Tidak ada dalam

Htamer itu allahol dan mereka tiada mabuk karenanya.'z334

Dia berkata" "I-afa* jlrq.l maksudnya adalah, tidak ada di

dalamnya (suatu zat) yangmemabukkan."a3s

110651 Firman Allah To'ala, 6if-Wi15"D*, mereka tiada mabuk

karenanllo."

Dia berkata, "Akalnya tidak hilang kattnanya."B36

t10661 Firman Allah Ta'ola, b+:rtiLbtf .$ "Di sisi mereka

ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan ielita
matanya.'437

Ia berkata, "Dari selain isti-istriny^;Q338

bin Shalih menc.eritakan kepada karni dali Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas....
As-suyuthi dalarnAl ltqanfi Ulun Al Qur'an (ld. 5, h. 274) x,aramauslrul dcngan

dva atss setelahnya, serta menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

" Qr. Ash-Shaafraat (3T:. a7.

'" Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jmi' Al Balan An Tabtil Ayi Al Qur'an

01d.23 h. 35-36) dengan sanadyangdisebutkan padtatsono. 1060.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Ba'ts wa An'Nasyur (h.207) dengan sanad

yang disebutkan pada atsr sebelumnya.

As-suyuthi menyatakannya dalam Ad-Duft. Al Mantnr fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 5, h.274).Ia menyebutkannya secara maushul dengan alrar sebelumnya Atsar no.

1064 ianyatakan dalamAl ltqanfi Uum Al QuranQld.2h.39).
uto lbid
'" Qr. Ash-Shaaffaat (37):47.

"t Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qar'an

$ld. 23, h. 36) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas....

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalanAl Ba'ts wa An-Nusyur (h. 215) dengan sanad-

ny4 ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak Al Muzakki mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi memberitatrukan kepada kami, Utsman bin said
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11067l Firman Allah Ta'ala, {tjKi 3i. "6{V "S"otran-akan mereka

adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.'233e

Ia berkata, "Maksudnya adalah (bagaikan) permata yang

tersimpan dengan baik."23ao

[10681 Firman Allatr

meninjaurqn, lalu Dia

menyala-nyala."ul

Ta'ala, Ol:
melihat temannya

tV
r itu

.r. lt:; i{"ti "Moka ia
di tengah+engah neraka

Ia berkata, "Maksudnya

Jahimjw
adalah di tengah-tengah neraka

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menccritakan kepada karni dari
Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dtn AI Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'uur
(ld. 5, h. 274). Ia menyebutkannya secara maushul dengan alsar setelahnyq serta

menisbatlcannya kcpada kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

"" Qr. Ash-Shaffaat (31 a9.

'* Ath-'ftabari meriwayatkannya dalarn Jami' At Bayan An Tahwil Ayi Al Qar'an
tld.23, h. 37) dan Al Baihaqi MlamAl Ba'ts wa An-Nugtur (h. 215) dengansanadyang
disebutkan sebelumnya

Al Bukhari menyatakannya dalanAl Jami'Ash-Shahih, kitab: Tafsir (ild. 7,h.394)
Ibnu Hajar menyatakannya dalurn Fath Al Bd (ild. 8, h. 404) dan Ibnu Abu Hatim

me-maushul-kawrya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (11d.7, h. I l).
As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Drr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. 5, h. 274) secuamaushul dengan alsar sebelumnya.

"o' Q..Ash-Shaffaat (37): 55.

"o'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi At An'an
$1d.23,h39) detgan sanad-nya sanad yang disebutkan pada atsar no. 1066.

As-Suyuthi dalarn Al ltqanfr Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 39) dan Ad-Dun Al Mantsur

fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h.277).Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[10691 Firman Allah Ta'ala, # U6tA W a i,l'f ,,Kemudian

sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman

yang bercampur dengan air yang sangat panas.'z3a3

Ia berkata, "Maksudnya adalah minuman yang dicampur (dengan

air panas)."2#

[l0T0lFirmanAllahTa'ata,ii-.lL]-lqt.1lj1;f S"xarenasesungguhnya
mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaaan oesat.'2345

Ia berkata, *Mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam

keadaan sesat."23&

t107U Firman Allah Ta'ala,ic.d/pl;r,^r;i(W"Dan Kami jadikan anak

cucunya orang-orang yang melanjutkan kelrunan.'a34?

Ia berkata, "Tidak ada yang tersisa selain keturunan Nuh

49.r23a8

*' 
Q". Ash-Shafraat (37): 6?.* Al Baladzari meriwayatkannya dalam Ansab Al Asyraf (1ld.l h.lZ?) dcngan

soud-nyao ia berkata: Bila bin Al Haitsam menceritakan kepadaku dari Abdullah bin
shalih, dari Muawiyah bin shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan
tafazlr: Q]$Jt.

Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bqyan An Tahwil Ayi Al ear'an $ld.
23,h. 4142) dengalr soud yangdisebutkan pada atsar no. 1066.

As-Suyrthi menyatakannya dalarn Ad-Dun Al Mantsr.l fi At-Tafrir bi Al Ma'tsar
(ld. 5, h. nD.Ia menisbatlonnya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dri Ibnu
Abbas.

'ot Qr.Ash-Shafraat (32): 69.* Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami'At Bcyan An ToLwil Ayi At eur'an
fild. 23, h. 42) dengan sanad yangdisebutkan pada atsor no. I 066.

As-Suyuthi dalarn Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 39) danAd-Durr Al Mantsur

I At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 78). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'o' Q.. Ash-Shaafraat (37):77.
aot Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayon An Takwit Ayi Al eur'on

Qld. 23, h. 43) dengan ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
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1l}72l Firman Allah Ta'ala, 'uSt\4;({j; "Drn Kami abadilcan untuk

Nuh itu (prgian yang baik) di lc.alangan orang-orang yang datang

kemudian.'23a9

Ia berkata, "Maksudnya adalah, lisan jujur yang dimiliki oleh

setiap nabi."2350

[10731 Firman Allah Ta'ala, ;+S:{ .*4 5$ "Dan sesungguhnya

Ibrahim benar-benor termasuk golongannya (Nuh1.'ax1

Dia berkata, "Ibrahim merupakan golongan agama Nuh.u2352

ll}T4lFirman Allah Ta'ala, *;1/,it3t "Kemudian kaumnya datang

kcpdanya dengan berge gas.'23s3

Ia berkata, "Kaumnya datang kepadanya dengan berlari."23s

Abu Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

Attt-Thabari menyatakannya dengan sand yang sama dalam Tarilrt Ar-ktsul wa Al
Muluk$ld.l, h. 192).

Ibnu Katsir menyatakannya dalarn Tafsir Al Qttr'an Al Azhim Qld.l,h. l9).
As-Suyuthi meriwayafikannya dalam Ad-Dun Al Mantsar fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur

(ld. 5, h. 78) secara mouslrul dengan atso setelahnyq dan menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

'o' Qr. Ash-Shaffaat (37): 7 s.
ato As-Suyuthi dalam Al kqanfi UIum At Qur'an Qld.2, h. 39) dan Ad-Dwr Al

Mantstr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 278) ser:aru maushul dengaa atso
sebelumny4 dengan lafazh: ';7-$fg*Kj; maksudnya adalah mengucapkan kebaikan.

'tt Qr. Ash-Shaffaat GD;iB.
'" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bayan An Takwil Ayi Al eur'an

fild. 23 h. 44) dengan sanad yarrg disebutkan pada atso no. I 07 l.
Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 7, h. 20).
As-Suyttthi dalanAl ltqanfi Uun Al Qur'an (ild. 2, h. 99) dan Ad-Dtrr Al Mantsw

fr At-Tofsir bi At Ma'tsur (ld. 5, h. 278), dengan lafaztr: *fri Jif gr. Ia menisbatkannya
kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'" Qr. Ash-Shaffaat (3D: 9a.
a5o Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryan An Takwit Ayi Al Qur'an

(tld.23 h. 47) dengan sanadyangdisebutkan pada atsar no. 1071.
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110751 Firman Allah Ta'ala, A;A'^1, 8W, "Maka tatkala anak itu

sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama lbrahim.'a3ss

Ia berkata, "Maksudnya adalah, pada umur yang sanggup

bekerja."a56

t10761 Firman Allah Ta'ala, ye,ilfllfulT$r "Tatlcala kcduanya telah

berserah diri dan lbrahim membaringkan anahya atas pelipis(nya),

(nyat al ah kc s ab ar an kc dtnny a).' B s7

Ia berkata, "Maksudnya adalatr membaringkannya."23st

U0771 Firman Allah Ta'ala, 'u#-it( e'ttft 'ril1i:t "Ikmudian ia
dia termasuk orang-orang yong kalah dalam

"Lafazh ii,l3 maksudnya adalah, mengikuti

ikut berundi lalu

undian.'235e

Ia berkata,

undian."23@

As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h.279).la
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.

't' Qr. Ash-Shaaffaat (37): 102.

'* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Boyu An Tahvil Ayi At Qur'an
!ld. 23, h. 49) dengan s anad yang disebutkan pad a ats o no. 107 l.

As-Suytrthi menyebutkannya dalam Al Itqan fi Uum Al Qur'an (Jld.2, h. 39) dan

Ad-Dun Al Manturfi At-Tafsir bi Al Ma\sur (11d.5, h. 280). Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

't' Qr. Ash-Shaffaat (37): 103.

'5t As-Suyuthi dalam At ltqan fi Utum At Qur'an (Jld.2, h. 39) dan Ad-Dm At
Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. 283). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir berkata dalan Tafsir Al Qur'an Al Azhim 01d.7,h.24),'Makna lafazh

,VJ ,:i33 adalah, mernbaringkannya dan menghadapkan kepada wajahnya untuk
disembelih dari tenglrukny4 agar ia tidak melihat wajatr Ismail ketika menyembelihnya,

agar Ibrahim mudatr untuk menyembelihnya."

'" Qr.Ash-Shaffaat (31: vl.
'* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi At Qur'an

(ld. 3 h. 53, 55) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menccritakan kepadaku, ia berlcata:
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t107Sl Firman Allah Ta'ala,'Gf\ti'a "Termasuk orang-orang yang

kal ah dalam undian.'236r

Dia berkata, "Termasuk orang yang kalah dalam undian."2362

t10791 Firman Allah Ta'ala, U';t i;1{\ 'rli$ "Kemudian Kami

lemparlran Dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam Keadoan

saHt.'2363

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritalcan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra, kttab Al Itq fild. 10, h. 287)
dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Tharaifi memberitahukan kepada kami, Utsman bin Said

menceritakan kepada kauri, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: I.afazlr

iil1l maksudnya adalah mengadakan undian. Sedangkan lafaz/r '+*i3l A 1rK3

malsudnya adalatr orang yang kalah dalam undian.

As-Suyuthi menyebutkannya dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur
Cld. 5, h. 288). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Abbas, mengenai lafazh: -ur$.iJl$2'bk'{13 ia berkata" "Ia ikut berundi, lalu
dia termasuk orang yang kalah dalam undian."

"' Qr.Ash-Shaaffaat (37): 141.

'6'Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryon An Takwil Ayi Al Qr'an
(ld. 3, h. 63, 65) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam ls-^Sznan Al Kubra, kitab Al ltq (ld. 10, h.287)
dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Tharaifi memberitahukan kepada karni, Utsman bin Said

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Muawiyatr bin Shatih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang lafazh'j(ii,
ia berkata, "Maksudnya adalah mengadakan undian. Sedangkan lafazh'tt^;- rtl'a'bK1
maksudnya adalatr orang yang kalatr dalam undian."

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsu fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. 288). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas,

mengenai 1a1ar11 -q;$l'ulk 
{L11, ia berkatq "Ia ikut berundi, lalu dia termasuk

orang yang kalah dalam undian."

'u' Qt. Ash-Shaffaat (31: ru5.
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Ia berkata, "Kami buang ia ke daerah pesisir."23s

t10801 Firman Allah To'ola, # cig, ,g g'\i "Dan Kami

tumbuhkan untuk Dia sebatang pohon dariienis labu.'B6s

Ia berkata, "Lafazh #-U'Dari ienis labu', maksudnya adalatr

undiannya."2ffi

tlosll Firman Allah ra'ata, i,f {16e '4*it'}i;*1fGD 'at356:t:r$

*J )C "Maka sestngguhnya kamu dan aw'aw yong kamu

sembah itu, sekali-koli tidak daryt menltesatkmr (seseorang) terhodop

Allah, fucuali orang-orangyang akan nasuk neraka yong metq/alo.'2361

Dia berkata, "Kalian tidak akan tersesa! dan juga seseorang kalian tidak

akan tersesa! kecuali bagi siapa-siapa yang ditakdirkan oleh Allah SWT

.emasukineraka;.1ri*.r2368 

OOO

o* Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jani' Al Balnn An Talwil Ayi Al Qar'an

Old. 23,h. 65) dengan sanod yangkami scbutkan dalam atss scbclumnya.

As-Suyuthi dalam Al hqon fi Uum Al Qtr'an [ld. 2, h. 3940) hn Ad'Durr Al
Mantnr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 289). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Al
Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'tt Qr.Ash-shafraat (31: u6.
'* Atlr-Thabari mcriwayatkannya dalan Jani' Al Bolton An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 23, h. 65 dan 66) dengan sanad yang kami sebutkan dalaurr atsq no. 1076.

'o'Qr. Ash-Shaffaat (37): 16l-163.

'ut Ath-Ttabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayn An Tafutil Ayi Al Qur'an
(lld. 23, h. 69 dan 7 0) dengan sanad yang kami sebutkan dalan ats ar no. 1 076.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al I'tiqad ala Madzhab As-Salaf Ahlus-Sunnah

wal Jama'ah 9.67) dengan sarud yangdisebutkan dalam atrr no. 1065. Ia menyatakan

lafaztr: it tifor sebagai ganti lafaztr: #'*'r"^^.
As'suyuthi menyatakannya dalim Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tofsir bi Al Ma'tsur

6ld. 5, h.292).Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Al-Lalika'i,

dalam Sunnatr yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

As-suyrthi menyatakannya dalam Al hqan fi Uun Al Qur'an (ld. 2, h. 40).

Maksud lafadn'g{branalah tersesat.
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Tafsit Surah Shaad

t10s2] Firman Allah Ta'ala,flf o;qr:j*|o;"Shaad, demi Al Qur'an
yang memrynyai lce agungar. r Q36e

Ia berkata, "Ini merupakan salah satu sumpah yang diikrarkan

Allah SWT, dan ia juga merupakan Asma (nama) Allah 51ry1'.,23?0

t10s3l Firman Allah Ta'ata, qg G 31; b;A p f ygi nKiA 5
"Betapa banyabtya umat sebelum mereka yong telah Kami binasakan,

lalu merelca meminta tolong padahal (walou itu) bukanlah saat untuk lari

melepaskan diri.'87r

Dia berkata, "Firman-Nya qVbSSj maksudnya adalah, tidak

ada tempat untuk meminta pertolongan."2372

"'Qr. Shaad (38): l.
"70 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tatcvit Ai Al W'o,

!ld. 23, h. 75) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam AI Asma wa Ash-Shifa, (h. I 15) dengan sanad-

nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Abu Ishak Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus Ath-Thara'ifi mengabarkan

kepada kami, Utsman bin Said Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada karri dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah,

dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar menyatakannya dalan Fah Al Bui Qld.8, h. 416). Ia menyandarkannya

kepada Ibnu Mardawaih melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"'Qr.Shaad (38): 3.
a'Ath-Thabari meriwayatkannya dalan Jami' AI Btyon An Takwit Ayi Al Qar'an

Old.23, h. 77) dengan sanadyangdisebutkan padaasor sebelumnya.

Ibnu Katsir menyatakannya dalan Tafsir Al Qur'an Al Azhim (Jld. 7, h. 44).la
menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi dalan Al ltqanfi Ulum At Qur'an(ild. 2, h. 40) dengan lafaztr: 'b't!
Itri dan A&Dffi Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 216), ia beirkata:

Difiwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, melalui jalur Ali bin Abu Thalhah,
dari Ibnu Abbas, ia berkata, '?ada saat itu tidak ada tempat untuk meminta pertolongan."
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tr084l Firman Allah ra'ata, ift)i {y$S 6L,*Ji rt';i Ot:$V; 6

,,Kami tidak prnah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir;

ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada'

adakan."2373

Ia berkata, "Firman-Ny^ ';Si rt$ OWf* 6'Kami tidak

pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhlr', maksudnya

adalah, agama Nasrani. ''374

t10E5l Firman Allah Ta'ala, tilii"Yorg diada-adakan-"

Ia berkata, "Maksudnya adalatr pembohongan.'$7s

u086I Firman Allah ra'ata *'it avrisr#.6,ili| o.5r3l i$,
"Kerajaon langrt dan bumi danyang ada di antma keduanya? (iika ada),

malca hendaklah mereka menaiki tangga'tangga (ke langit).'2376

Ia berkata, "Lafazh #'il Albi$u*sudnya adalah menuju

langi1."237t

" Q..Shaad (38): 7.
4,. Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Talswil Ayi Al Qur'an

Cld-23 h. 80) dengan sanadyangdisebutkan pada atso no. 1082.

Ibnu Hajar menyaiakannya dalam Fath Al B@i (lld.8, h. 406 dan 407) ia berkata:

Ath-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'75 As-Suyuthi dalan Al Itqan fi Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 40).

"" Qr. shaad (38): 10.
,, Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Jani' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

(ld. 23 h. 82) dengan sanad yangdisebutkan pada atso no. 1082.

Al Bukhari menyatakannya dalarn Al Jami' Ash-shahih,Y'rtab Tafsir (ild. 7, h. 396).

Ibnu Hajar menyarakannya dalarrrt Fath Al Bari, (11d.8, h. 404).

Ath-Thabari me-maushul-kannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.

As-suyuthi menyatakanny a dalam Al Itqan fi ulum Al Qar'm (tld. 2,h. 40) dm Ad'

Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. 297).Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta lbnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'
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tros7l Firman Allah Ta'ala, gG nq ('r1;r4^r#1 i{* p-6
"Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saia yang

tidak ada baginya saat berselang."

Dia berkata, "Lafazh gG U.^ahsudnya adalah yang berulang-

ulang."2378

[r0s8l Firman Allah ra'ata, gV+i /i-'J\ €,ft6 J$ €i $63 "oo"

mereka berkata, 'Ya Tulnn Kami cepatkonlah untuk Kami adzab yang

diperuntukkan bagi Kami sebelum hari berhisa6t.fl37e

Ia berkata, "Llafazh (f,r.rnaksudnya adalah adz.ab."B8}

llosel Firman Allah ra'ata, 61-,ffie63V:*-JyG. JgL,63L;i
4'# 6 ;it:"'rrr -iyw 9;r$i'tjrl; tfit; 12$i l a e #
i(LK,Gt',/lt"Dard berkata, 'sesungguhnya Dia telah berbuat zhalim

lrepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kcpada

kambingnya. Dan sesungguhnya l<ebanyakan dari orang-orang yang

berserilrat itu sebagian merela berbuat zhalim kepada sebagian yang

loin, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang

shalih; dan amat sedikitlah mereka ini'. Dan Daud mengetahui bahwa

"t Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balnn An Takwil Ayi Al Qrr'an
Old.23, h. 82) dengan sanodyangdisebutkan padaatsuno. 1082.

"'Qr. shaad (38): 16.

'* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayn An Takwit Ayi At Qur'an
Qld. 23 h. 85) dengan suad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepada kami
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Abu Ja'far An-Nuhas meriwayatkannya dalam An-Naskh wa Al Mansuilt (h. 213)

dengan sanad-nya, ia berkata: Bilcr bin Satrl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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l

Kami mengujinya; malca ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu

menyunghtr suj ud dan b ertobat. "238l

Ia berkata, *l,afazh 
&VW^aksudnya yaitu, arnat sedikitlatt

mereka."2382

tl090l Firman Allah Ta' ala,'r1i(3i' nomo Kami menguj inya. "

Dia berkata, "Maksudnya adalah ikhtabarnahu (kami

mengujinya)."2383

[ 1 09 U F irman Al lah Ta' al a, a1zyS,iSVW'e,F, e tij:lt " B av, al ah

fuda-kuda itu kembali kepadaht. Ialu ia potong kaki dan lelur hila
itu.'a3u

Dia berkata, "Maksudnya adalatr, ia memenggal tengkuk dan

urat kaki kuda itu.'2385

't'Qt.Shaad (38): 24.

"t' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Boyan An Takvil Ayi Al Qur'an

fild. 23 h. 92) dengan sanad-nya. ia berkata: Ali menceritakan kepadalsu, ia berkata: Abu

Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi meriwayatkannya Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 5,

h. 303). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim,

dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyarakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim, atsar no. 1090 (ild. 7,

h. 52). Ia menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas.
u" Ibid.

'* Qr. Shaad (38): 33.

'tl Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

Cld.23, h. 100) dengan sanad yang disebutkan sebelumnya.

Abu Ja'far An-Nuhas meriwayatkannya dalan. An-Nasl:h wo Al Mansukh h. 213.

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (ild. 7,h.57).
As-Suyrthi menyatakannya dalam Al hqanfi Uum Al Qtr'an fild.2, h. 40) dengan

lafaztr: #-,Y1
As-sqnrthi menyatakannya dalam Ad-Dun Al. Mantryr fi At-TaIsir bi Al Ma'tsur

6ld. 5, h. 309), dengan lafaztr: #\e') ,#$'tltll'{i-:;- J;+.
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lloe2l Firman Allah ra'ata, 36'i t3G .t73 {* f:{V';;lL€!' :(ft
"Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan

(dia) tergeletak di atas hrsinya sebagai tubuh (yang lemah larena

sakit), lremudian ia bertobat.'2386

Dia berkata, "Yakni jin yang tergeletak di atas kursi seperti

tubuh manusia."2387

t10931 Firman Allah Ta'ala, 46 G i8 -t$, "; 
'd)'i (fJ

"Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan

baik menurut lre mana saja yang dikehendakiNya.'a3BB

Ia berkata, "Lafazh il$ maksudnya adalah, taat kepada perintah-

Nyu.-"t'

110941 Firman Allah Ta'ala, 464"Ke mana sajayang ditrehendaki-

Nya."

''u Qr. Shaad (3s): 34.

'" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Talcu,il Ayi Al Qur'an

01d.23,h. 100) dengan sanadyangdisebutkan padaatsar no. 1088.

As-suyuthi meriwayatkannya dalam Ad-Dun Al-Mantsur fi At-Tdfsir bi Al Ma'tsur
(ld. 5, h. 310) dengan tafazh::i:* e *i & F ,*i, i*; Ia menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al tvtuir'azir, aan ft'nu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an Cld. 2, h. 40) dengan

latazh: $'l* - fiJ"1.

'" Qr. Shaad (38): 36.
ate Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Talcwil Ayi Al Qar'an

(ld. 3, h. 103) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi dalam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 40), Ad-Dun Al Mantsurfi
At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 314), dan Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur.Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim,

dari Ibnu Abbas.
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Ia berkata, "Maksudnya adalah haitsu arada (ke mana saja yang

dikehendaki-Ny").""0

tl0esl{i*-Allahra'ata,ew';ur'fi**;+-.v66,:,a't;r.*t
{$lli\"tii "Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), malca

ptfullah dengan itu dan ianganlah kamu melanggm sumpah.

Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayytb) seor(mg yang sabar. Dialah

sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kcpada

Tuhannya).'23er

Dia berkaa, "I*tfaz/r, 6J+ 3*.16 maksudnya adalah seikat."23e

tr096l Firman Allah Ta'ala, ,si:ii $ Afr|{,;V'eA-6v ft?
,;;i!"Dan ingatlah homba'hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub

yang memrynyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang

tinggi.'43%

Dia berkata, ".rrifJTdi sini maksudnya adalah memiliki kekuatan

dan ibadatr yang utarn a. Lafazh -fiyfmatsudnya adalah pemahaman

dalam agama."23q

Bn lbid
"' Q.. Shaad (3s):,14.
ae Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bqyan An Tahwil Ayi Al Qur'an

(ld. 23, h. 108) dengan sanadyangdisebutkan dalam arsr sebelumnya

As-Suyuthi meriwayatkannya dalam Al hqon fi Uum Al Qtr'an (Jld.2, h. 40) dan

Ad-Dun Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al MaTszr (ld. 5, h. 317). Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'" Qr. shaad (38):45.

'* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

Cld. 3, h. 109) dengan sanadyangdisebutkan padaaso no. 1093.

Al Bulfiari meriway-atkannya dalatn Al Jami' Ash-Shahih, kttab Tafsir (ild. 7, h.

395) dengan lafaztr: 3i!t tcetuatan dalam beribadatr dan pemahaman yang tinggi

(terhadap agama) adalah pemahaman dalam perintah Allah SWT.

Ibnu Hajar menyatakannya dalam Fath Al Bari (ild. 8, h. 408).
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tl097l Firman Allah Ta'ala, LSl +$t L# ii-; "Dan pada sisi

merelca (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya fun

sebaya umurtqla.'figs

Ia berkata, *Dari selain isti-istri mettka."Bs

t10981 Firman Allah Ta'ola, [$ sebaya umurnya

Dia berkata, "Maksudnya adalah mustmtiyat (yang

sepantar)."2397

Ibnu Abu Halim me-mauslruI-kannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya i;$j'lrriE'nia berkata, 'Maksudnya adalah kekuatan dalam

ibadah, pemahaman yang tingg terhadap agama'"

la me-mu'allaq-kan perkataannya seraya berkata, "Lafa^ ltiailt tfraapat dalam

surah ini, setelah Uf"rf, ojfr(aengan huruf ya), bukan setelah Ufazir 3ii (tanpa huruf

ta).
Dalam qira'at Ibnu Abbas dibaca.;(aili i lji ,rfrf unpa hurulru. Mungkin Al

Bulfiari menafsirkannya dengan mengfrrnakan itra'aini fihat kembali Fath Al Btri

lird. 8 h.4o8l).
Ibnu Katsir menyatalcannya dalamTafsir Al Qtr'an Al Azhim (ld. 7, h. 67)'

As-suyuthi meriwayatkannya dalam Al ltqan fi tJlum Al Qar'an (ild. 2' h. 40)- dan

Ad-Dan At tulantstrfr At-Tdsir bi At Ma\sur fild. 5, h. 318), dengan lafaztr: il A:HI
&t. Ia menisbattannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu ebu ftatini, dari

ibnu Abbas.

'" Qr. Shaad (3s): 52.

'* Al Baihaqi dalan Al Ba'ts wa An-NurW (h. 215-216) dengan sanad-nya, it
berkata: Abu Zalrariya Al Muzakld mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-

Thara'ifi memberitahukan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi meriwayatkannya dalam Al hqanfi Uum Al Qur'an ()1d.2, h. zl0 dan

4l) sertaAd-Dun Al Mmtsurfi ArTafsir bi Al Mo\sur (ild. 5, b. 318).

As-suyuthi menyatakan otsar no. 1098 dengan lafaztr: JUif. Ia menisbatkannya

kepada Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Boi (ld. 8, h. 4()8) dengan

latazh:'etiai-i iTrrtf. la menyandarlcannya kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

" el'naihaqi dalam Al Ba'u wa An-Nusytr (h. 215-215) dengan sanad'nyq ia

berkata: Abu Zakariya Al Muzakki mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Ath-

Thara'ifi memberitahukan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada kami,
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t10991 Firman Allah Ta'ala, \U,S + |3ti6 tK "Inilah (adzab

neralu), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang

sangat panas dan air yang sangat dingin."BgE

Ia berkata" "Lafazh \e*i maksudnya adalatr az-zamharir

(keadaan yang sangat dingin)."23s

tu00l Firman Allah Ta'ala, {$",$1, n3Zr6 "Dan adzab yang lain

yang serury itu berbagai macam.'aM

Ia berkata, 'T-afazh .a$7';rAnakxeryaadalatr min nahwih, (dari

sepertinya)."2e1

Abdullah bin Shalih menccritakan kcpada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suynthi dalamAl Itqanfi Uum Al Qur'an Old.2, h. & dan 4l) &nAd-hm Al
Mantswfi At-Tafsir bi Al Ma'rszr (ld. 5, h. 318).

As-suyrthi m€Nryatakan rirsa- no.l098 dcngan fafazfr: irif. Ia menisbatkannya

kepada Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani ddarn Fath Al Bsi fild. 8, h. 408) dengan lafazh:
'er\f i.Ia menyandarkannya kepada lbnu Abu Hdim, dari Ibnu Abbas.

" Qr.Shaad (38): 57.

" Al Baihaqi dalam Al Ba'rs wa An-Nusyt (h. 290) dengan sanod-nya, ia berkata:

Abu Zakariya bin Abu Ishak mengabarkan kepada kami, Abu AI Hasan Ath-Thara'ifi
memberitatrulcan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada lcani, Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada karni dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu
Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalam Al Itqonfi Uun Al Qur'an (ild. 2, h. 4l dan 4l) sertaAd-Durr Al
Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur (ild. 5, h. 318). la me-maushul-kannya kepada a*ar
setelahny4 dan menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu

Abbas.* qs. Shaad (38): 58.*' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qar'an

Old. 23, h. 115) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, Abu Shalih

menceritakan kepadalcu, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyrthi dalan Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 318)

serata mauslruI dengan arsar sebelum dan setelahnya

'9/rl

TAFSIRIBNUABBASfi}hZad



[110U Firman Allah To'ala, 
t{5 

"Yorg serupa."

Dia berkata, "Maksudnya adalah berbagai macam adzab."2402

ooo

Tafsir Surah lu-Zrumiar

tt102l Firman Alah ra'ota, .$,.-zVtit O-iVA(ii bli $i1
iyZ#*;itvA;i:;i'&'6t'tlO3i'tJFlA$;/r-1;v54J
'jfu 4+*l cr; ,s*{'ii "Ingatlah, ha* kcpttnyaan Allahlah

agama yang bersih (dari syink). Dan orang-orang yang mengambil

pelindung selain Allah (berkata), 'Kami tidok menyembah mereka

melainkan suryya mereka mendelwtkan Kami kcpada Allah dengan

sedeknt-dekatnya.' Sesungguhnya Allah akan memutusknn di antara

mereka tentang aW yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya

Allah tidak metrunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat

ingku.'2403

Dia berkata, "Firman Allah fa'ala, i4$.*j'-rbffi O5t3
$ $ Jyfidl i#u dan WUXt-;e i; don *ot*, Attah

menghendaki, niscaya merelca tidak memperkutulmn(Nya).' QS. Al

An'aam [6]: 107) maksudnya adalah, Allah seakan-akan berkata, 'Jika

Aku menghendaki, pastilah Aku mengumpulkan mereka semua ke dalam

hidayah'."2e

2@ As-suyuthi dalam Al ltqanfi Ulum Al @r'on Old.2,h. 4l dan 4l) dan Ad-Dun
Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur 6ld. 5, h. 318). Ia me-mauslrul-Y'anrrya kepada dua

alsar sebelumnya.*'Qr. Az-Zuaat (39):3.

'n* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayon An Tahwil Ayi Al Qur'an
(tld. 23, h. 123) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
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tllo3lFirmanAllahra-'ata,)\1Jl[,fi1;&"6fr*r9?,>ll1zli3,'(,d;l;k::,6_*'; 1i'#, #\- "4JL,#V Ai gr$t J srttt 39,J e 7 '---J-.-

fifir$ "Dia mentfrii$i "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang

benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas

malam dan menunduk*an matahari dan bulan, masing-masing berjolan

menurut waWu yang ditentukan. ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa

lagi Maha Pengamlrun.'2&s

Ia berkata, "t-afa;n ,fit *'r:fili t{-y, )qf & $1:&
maksudnya adalah, ia menyembunyikan malam kepada siang."2ffi

I 1 I 041 Firman A r rah 11' at a fi , rQ rgj-1i:-{6 l,*'il 
^FW 

+
{* # #j & it i'tA i@t {# &i:iKts "i'frtr{# !!i Yt +?o I n: # *w :!'ii$i+ti$frl{t{S "Jiia kamu kafir maka sesungguhnya Allah

tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekaJiran bagi

hamba-Nya; dan jika kamu bersytkur, niscrya Dia meridhai bagimu

kcsyuhtranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memihtl dosa

orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kcmbalimu lalu Dia

memberitakan kepadamu apa yang telah lcamu kerjakan. Sesungguhnya

Dia Maha Mengetahui apyang tersimpan dalam (dada)mu.'24o7

b

Abu Shalih menceritakan kcpadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepada kami

dari Ali, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi dalan Al Asma wa Ash-Shifat (h.225) dn Al ffiqad (h. 7l) dengan

sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Said

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Muawiyah bin Shdih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'*t Qr. Az-Zumar (39):5.

'o* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Boyan An Takwit Ayi At Qur'an
AH. 23, h. 123) dengan sanad yangdisebutkan pada atsor sebelumnya.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al hqanfi Ulum Al Qur'an (Jld.2,h.4l) dan Ad-
Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h.322).Ia menisbafkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
*qs. Az-Zumar(39):7.
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Dia berkata, "Lafazh "sJt 
r rt;1 $;Si''& U, 61 

^Yffi 
6y

maksudnya adalah, mereka hamba-hamba-Nya yang ikhlat,'oot y*g
mengatakan 

-seperti 
Atlah SWT firmankan, ;{; it' A ,s{* i\

i;1"b'sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kehtasaan bagimu

terhadap mereka'. (Qs. Al Hijr [5]: 4z>-Jadi, Allah SWT mewajibkan

bagi mereka kesaksian batrwa tiada tuhan selain Allah, dan Dia

menjadikannya cinta kepada mereka. "2s

[110s1 Firman Allah 
-Ta'ala W'-u-ii$4't't,ii:*i' n PYWT

i4ii'o55i a|71:#4lii- # # "Maka sembahtah otehmu

(hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kchendoki selain Dia.

Katakanlah, 'sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-olang

yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada Hari

Kiamat ' . Ingatlah yang demikian itu adolah kcrugian yang nyata.'a4ro

Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang kafir yang Allah

ciptakan memang untuk masuk neraka, dan Allah SWT menciptakan

neraka memang untuk mereka. Dunia lenyap dari mereka dan

diharamkan untuk mereka surga. Allah seakan-akan berfirman, 'Mereka

merugi dunia akhirat'."241 I

^ Dalam Al Asma wa Ash-Shifatlarya AlBaihaqi tertulis: ttfJti/lt "Yang shalih".
rc eth-thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Aln Al Qur'an

$ld. 23, h. 126) dengan sanadyang disebutkan padra atso no. 1102.

Al Baihaqi dalam ll Asma wa Ash-Shifat (h. 198) dan Al I'tiSad O. 7l) dengan

sanad yangserupa pada alsar no. 1002.

As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 323).la

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Abbas.

''o Qr. Az-Zumar (39): 15.
a" Ath-lhabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Talewil Ayi Al Qur'an

$1d.23, h. l3l) dengwr sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kcpada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas.
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t11061 Firman Allah Ta'ala, '.je-$fr q,s;&V(u!; "1trtot1 ,et

Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ado kebengkokan (di dalamnya)

supaya mere ka b e rt aku, a.' 2a t2

la berkata, "Maksudnya yaitu, Al Qur'an bukanlah ma*rluk."2ar3

lrr0T Firman Allah ra'ata, 6Ei F;:* *LV'f,'ii-'$t1
"Kemudian sesungguhnya kamu pada Hari Kiamat akan berbantah-

bantah di hadapan Tuhanmu."24r4

Dia berkata, "Orang yang jujur akan berbantah-bantahan dengan

orang yang berdusta, orang yang teraniaya akan berbantah-bantahan

dengan orang yang menganiayanya, orang yang mendapat petunjuk akan

bertentangan dengan orang yang sesat, dan orang yang lemah akan

berbantatr-bantatran dengan orang yang sombong."24ts

As-Suyuthi menyatakannya secara ringkas dalamAd-Durr Al Mantsufi ArTafsir bi
Al Ma\sur (ld. 5, h.324), dan menisbatkannya kcpada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

'0" Qr. Az-Zumar (39): 28.
2413 Al Ajiri meriwayatkannya dalam AsySyari'ah (h. 77) dargan sanad-nya, ia

berkata: Abu Abdullatr Ja'far bin Idris Al Quzwaini menceritakan kepada kami,

Humawiyah bin Yunus 
-Imam 

Masjid Quzwain- menccritakan kepada kami, ia
berkata: Jafar bin Muhammad bin Fudhail menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shdih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Asma wa AsbShifat dengan sanad-nya (h.

3l l) ia berkata: Al Imam Abu Utsman mengabarkan kepada kami, Thahir bin Huzaimah

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Hamdun bin Khalid bin Yazid menceritakan

kepada kami, Abu Harun Ismail bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Shalih

menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyrthi menyatakannya dalam Ad-Durr Al Mantsw fi At-Tafsi bi AI Ma'tsur

fild. 5, h. 326). Ia menambahkan Ibnu Mardawaih dalam penisbatannya dari Ibnu Abbas.

''n Q.. Az-Zwnar (39): 31.

'tt A0r-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balan An Talvil Ayi Al Qur'an
(lld. 24, h. 2), dengan smad yang discbutkan pada atst no. I I 05.

Ibnu Katsir dalan Tafsir AI Qur'an Al Azhim $ld. 7, h. 8). Ia menyandarkannya

kepadaAli bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.
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t110sl Firman Auah ra'ala, 'i Ji!/Jj\r.33-6 oia.\iv,sjJ'
5jtrfi "Dan orang wry nembm,a kebenar(m (Muhunmad) dor

membenokannya, merelea ifulat orang-orang yang bertahwa.'ilr6

Dia berkata, "Barangsiapa membawa (kebenaran) dengan laa ila

lw illallah, serta mempercayai rasul,24l7 maka merele termasuk orang-

orang yang bertalon a.#tt

[1r0el Firman A]l"t' ra'ata, uLry{ A}lefJe-5tctW,i
V;J3fi$ifrL'cg;195-AA7iifr "Katakontah,'Haihonba'

hanba-Kt yang nal@rrryi batas terlndap diri mereka sendiri,

janganlah kamu berpttus asa dsi rahma Allah. Sesuguhryn Allah

mengamryni fusa4osa sernun)n. Sesungguhny Dialah Yang Molu

Pengampun lagi Mata Peryqtang'. i24re

'tt Q". Az-Zumr (39): 33.
ar7 Dahm At Asna wa :irsll.Shifu dn Ad-hrr Al M@rt&r fi At-Tafstr bi Al

Ma'tsw,tcrtulis: rJ irr lacngAn ra$il-Nf).
'tt Ath-Thabiii miri*aya*annya Mm Jmri' At tu,@t An Tabyil Ayi Al Qu'ot

$1d.24,h. 3) dcngansara&np, iabcrkda: Ali mcnccritah tc,paaab ia bcrkata Abu
Shalih mcnceritakan kcpada kami, ia bcrkaf,a: Muawiyah rnsrccritakan kepadaku dri
Ali, dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabrani mcrirvaydonnya dalam Ad-Du'a (ild. 3, h. 1528) dengan sod*ya
ia bcrtata: Bilrr bin Sahl Ad-Dmydi menceritakan kqada krni, AMullah bin Shalih

menceritalcan kcpada knmi, Mumi5nrh bin Shalih menceritakm kcpadaku dri Ali bin

Abu ThalhalU dari Ibnu Abbas. D€ngan sedikit perbedaan dalm lafazlnya-
Al Baihaqi mcrirvaydonnya dalam Al Asma wa AsbShifo (h. 135) dengm s@od-

nya ia berkata: Abu Zakriya bin Abu Ishak Al Muzatti mcngabartan k€pada kani'
Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabartan kepada lomi, Utsnan bin Said mc,lrceritakan

kepada kami, Abdullah bin Shalih m€no€ritakan kcpada lmi dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali bin Abu Thalhab dri Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir dalamTdsb Al Qu'ot Al Az.hiz $ld. 7, h. 90).

As-suynthi dalam A&Dw Al Marrtsu fr ArTafsir bi Al Ma'tsw (ild. 5, h. 328). Ia

mcnisbatkannya k€pada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hdim, Al Baihaqi,

dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar merirvaydan s*aglunyr dalam Fatf, Al Boi (ild. 8, h. 410). Ia

menyandarkannya ke?ada A6-Thabad, dari Ibnu Abbas.

'" Q=. Az-Ztmar (39): 53.
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Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT menyeru kepada ampunan-Nya

bagi orang-orang yang menyangka bahwa Al Masih adalatr Allah, bahwa

Al Masih adalah anak Allah, bahwa Uzair adalah anak Allah, bahwa

Allah SWT fhkir, bahwa tangan Allah terbelenggu, serta menyangka

bahwa Allah SWT merupakan salatr satu dari trinius. Allah SWT berkata

kepada mereka, 'Mengapn mereka tidak bertobat kcpada Alloh dot
meminta amptnon-Nya? Sesungguhnya Allah Mala Pengampun lagi

Malra Penyayang'.

Allah SWT kemudian menyeru kepada tobat-Nya, seseorang

yang paling lancang perkataan-nya di antara manusia yang lain, yaitu

orang yang berkata.r[]6r i3(! r,,'f 'Aku adalah Tutran kalian yang maha

tinggi'. Serta berkata, gf !t,'6 'c.Jte r;'Aku tidak mengetahui

tuhan bagimu selain aku'.'

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa menjadikan orang lain

berputus asa dari tobat dan ampunan Allah SWT, setelah turunnya ayat

ini, maka ia telatr mengingkari kitab Allah SWT, dan seorang hamba

tidak akan bisa bertobat sampai Allah SWT berkehendak untukmenerima

tobatnya."2a2o

t 1 1 1 0l Firman Auah ra' at a, o$,61 #4LEj 6 tF {tt:Z$,fr J;fr J
'UrFJl'6J LK"Supoy, jangan ada orang yong mengatakan, 'Amat

besar pnyesalanku atas kelalaianku dalam (merutnaikan kewajiban)

terhadop Allah, sedang aht sesungguhnya termasuk orang-orang y(mg

mempero lok-ololrkan (agama Allah)' ."242r

a20lbnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (1ld.7,h.gg).Ia menyandarkannya
kepadaAli bin Abu fiialhah, dari Ibnu Abbas.

'" Qr. Az-Zumar (39): 56.
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Ia berkata, "Allah SWT mengabarkan apa-apa yang dikatakan

hamba-hamba-Nya sebelum mereka mengatakannya, dan amal

perbuatannya, sebelum mereka mengerjakannya. "

Allah SWT berfirrnan, /.fJrrq.'i;"Dan tidak ada yang

dapat memberikan kcterangan bagimu selain Yang Maha Mengetahui."

(es. Faathir [35]: rq. # iKob J't # o-LYjt, $;it$* 3-:i Jfi J
'u.Fl( "supcya jangan ado orang yang mengatakan, 'Amat besar

perynsalanku atas kelalaianht dalam (menunaikan kcwoiiban) terhadap

Allah, sedong aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang

memperolok-olokkan (agama Allah)'." (Qs. Az'Zumar [39]: 56). Atau

berkata, Cat$ 'u i;'1) o-tl,i 
^i 

€J J "Kol*, sekiranya Allah

memberi petunjuk kepadafu tentulah aku termasuk orang-orang yang

bertakwa." (Qs. Az-Zumar [39]: 57) Atau berkata ketika melihat adz.ab, J
(*5tA45Y'2fu J,$"xolou sekiranya aht dapat kcmbali (kc

dunia), niscaya aht akan termasuk orang'orang berbuat baik" (Qs. Az-

Zumar [39]: 58)

Jadi, Allah SWT mengabarkan bahwa walaupun mereka

dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan sanggup menggapai hidayah

Allah SwT.i-f Vi qV$W fe "srkironyo mereka dikembalikan kc

dunio, tentulah mereka kcmbali kepado apa yang mereka telah dilarang

mengerjakannya." tQs. Al An'aam 16l:28fa22

'o Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qar'an
(lld. 24, h. 14) dengur sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir meriwayatkan sepertinya dalan Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 7, h.

l0l).
As-Suynthi dalan Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tstr (ild. 5, h.332-

333). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari

Ibnu Abbas.
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[111U Firman Allah Ta'ala, er$f'"J "Termasuk or(mg-orang yang

memperolok-olol<kan (agama Allah). "

Ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang menakut-

nakuti."2a23

Irttzl Firman Allah Ta'ala, iP J.6 5 Q(iJi ,;; 6--. J;i;1
'oI;5( A 65U "Atant suryya jangan ada yang berkata ketika ta

melihot adzab, 'Kalau sekiranya aku do@ kcmbali (fu &nia), nisctya

aht akan termasuk orangerang berbtnt baik'.'244

Ia berkata "Maksudnya adalatr, aku akan termasuk orang-orang

yang mendapat pehrnjuk.'2a25

t I 1 I sl F irman Al lah Ta' a I a, gsgffi 6-i\t',*f, V .;,S#tl 46 A
6i;Ai 'i qi $ "Ketrnnyaan-Nyaloh kunci-kunci

(perbendaharaan) langit fun burti. Dan orang-orang yang kafir

terludap ayatayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.'2426

Ia berkata, "Firman Allah Ta'ala, ,r$V *5f.3li illf 5
maksudnya adalatr mafatihuha (kunci-kunc inya)."2427

[1114] Firman Allah Ta'ala, ,rJ ';3tl*&j.iiSq{g'ii$i66
& Jfi, {:3 \r;,U;Et SS:A$ ):;r9t i7_,,oo,

'o'As-suyrthi menyatakannyadalarnAl hqanfi Ulun Al Qur'an (jld.2, h.4l).
t'o 

Qr. Az-Zwar (39):58.
2ar As-suyuthi menyatakannyadalanAl ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2,h.41).
"o Qt. Az-Zamar (39): 53.
2427 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bryan An Takwil Ayi Al Qar'an

[ld. 24, h. 16) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'ttur (ild. 5, h. 333). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu
Abbas.
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mereka tidak mengagungkon Allah dengan Wngagungan yang

semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari

Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan

dan Maha Tinggi Dia doi apa yang mereka persehttukan.'ao8

Dia berkata, 'Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak

beriman kepada takdir Allah SWT yang ditentukan atas mereka. Jadi,

barangsiapa beriman bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu,

maka ia akan mengagungkan Allah SWT dengan pengagungan yang

semestinya, dan barangsiapa tidak beriman, maka ia tidak mengagungkan

Allah dengan pengagungan yang semesti rrya.;>242e

ttllsl Firman Allah ra'ala, 'eV a"$i'i;V3 tir,,|f'ii ,;{;ii|
'b;iB-f 

13 6t #.'.$; ;'-r3\ $)l'oan terang-benderangtah

bumi (Padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan

diberikanlah buht (perhitungan perbuatan mosing-masing) dan

didatanglranlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi kepttusan di antara

mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. "2a30

Ia berkata, "I-afa^ ;'^3V '4\;C$ maksudnya adalatr,

mereka menyaksikan para rasul menyampaikan risalatrnya, dan

bagaimana umat-umat mereka mendustakan rasul-rasul tersebut."243l

ooo

" Qr. Az-Zumar (39):67.

" Atlr-Thabari meriwayatkannya dalarr Jami' Al Boyan An Takwil Ayi Al Qur'an
Old.24, h. 17) dengan suadyarg disebutkan padaarsr sebelumnya.

Ibnu Katsir meriwayatkannya dalan Tafsir Al Qur'an Al Azhim $1d.7, h. 104). Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'" Qr. Az-Ztmar (39): 59.

'0" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qar'on
(lld. 24, h. 23) dengan suad yang disebutkan pada atsar no. lll2.

As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 5, h. 342). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.
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Tafsir Surah Ghaafu

U1161Firman Allah Ta'ala, i* "Haa Miim."2432

Ibnu Abbas berkata, "Ini merupakan qasam yang diikrarkan

Allah SWT, yang juga merupakan salah satu nama-rulma Allah
91y1.;r2a33

tnl4FirmanAllahTa'ata,ni'/,'5ntc1,v$t*_$;3i+Srvr'Jti;it
i;;1^l|lfi;"Yorg mengamryni dosa dan menerima tobat lagi kcras

huhtmon-Nya. Yang memptrryai korunia. Tiada tuhan (yang berhak

disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kcmbali (semuo

maWtluk).'aa3a

Dia berkata, "Lafazhdr6f alrn"toudnya adalah kelapangan dan

kekayaan."2a35

'" Qt.Ghaafir (zto): l.
'" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Batan An Talwil Ayi Al eur'an

0ld. 24, h. 25) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia bcrkata:
Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam Al Asma wa Ash-shifat (h. l 19) dengan sanad-ny4
ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak Al Muzakki mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin
Said menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari
Muawiyah bin Shalih, &ri Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'o'o Qr. Ghaafir (4o):2.

'o'5 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami, Al Bryan An Takwil Ayi Al eur'an
Old. 24, h. 27 -28) dengan sanad yang disebutkan pada atsar sebelumnya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Asma wa Ash-shifar dengan (h. 6l) dengan
sanad yang disebutkan pada atsar sebelumnya.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam'^Fiath Al Boi fild. 8, h. 417). Ia
menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al hqanfi Ulum Al eur'an (ild. 2, h. 4t) danAd-
Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 345). Ia menisbatkannya kepada
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
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[1118] Firman Allah ra'ata, 6e .OlA1iSi,*,;lti €"1Ai'4
tgl:i1i-34:9Qat6"(Dialah)YangiahaTinggideraiat-Nya,yang
memrynyai Arsy, yang mengutus Jibril dengan (membowa) perintah-Nya

lnpada siapa yang dikehendoki-Nya di antara hamba-hamba-Nya,

supcya Dia memperingatkan (manusia) tentang Hari Pertemuan (Hari

Kiamat),'aax

Dia berkat4 "T-afa^ Ofii ii-, };lt ?T- a*, semacamnya

merupakan salah satu nama-nama Hari Kiamat, yang diagungkan Allah

SWT, dan dengannya pula Allah SWT memberikan peringatan kepada

hamba-hamba-Nya.'2a37

tl 1 1 el F irman At lah ra' a t a, titi (r:w,u'r$v ;;s; 16 d 6 vl,,y,
,GjtgL $j"{roArfl seperti kead,aan lcaum Nuh, A.ad,-Tsamud dan

orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki

berbuat kezhaliman terhodap hamba-homba-Nya.' 2a38

Dia berkata, "Firman-Ny^ d ;, iU S maksudnya yaitu,

keadaannya seperti mereka.'r43e

2436 
Qs. Ghaafir (40): 15.

t" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tattwil Ayi Al Qar'an
!ld. 24, h. 33) dengan sanad yang disebutkan pada atso no. I I I 6.

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Talsir Al Qur'an Al Azhizr (ld. 7,h. 125), dengan

lafaztr: merupakan n:rma-nama Hari Kiamat yang dengannya Allah SWT

memperingatkan hamba-hamba-Nya.

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantswfi AtTafsir bi Al Ma'txn (ld. 5, h. 348). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Al Mun&ir dari Ibnu Abbas. Tambahan di dalam dua

tanda kurung pada riwayal adalah miliknya.

'0" Q.. Ghaafir (40): 31.

'0" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryan An Takwil Ayi Al Qttr'an
Qld.24, h. 39) dengan sanad yang disebutkan pada atsor no. I I 16.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al ltqanfi Wum Al W'an (ild.2, h. 4l) daaAd-

Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 350). Ia menisbafkannya kepada

Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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t1t20l Firman Allah Ta'ala, ;G o.Jt57*3?Yj"Dan tipu-

daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membmsa kerugian.'am

Dia berkata, "Maksudnya adalah, membawa kerugian."24l

[ll2llFirmanAllahTa'ala,,l$Qtrio.ll*5,AAyli-]XAY;;7
,.3i lGS & '**t:i <rV ;lt 6L-(- 11i't;+9i "&tdah pasti

bahwa apa yang kamu seru supcya abu (beriman) kcpadanya tidak

dapat memperkcnankan seruan apa Irun baik di dunia maupun di

akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah dan sesungguhnya

orang-orong yang melan2nui batas, mereka itulah penghuni

neraka.'M2

Dia berkata, "Sudah tentu, sesungguhnya yang kalian seru dari

berhaladansekutu-sekutuyanglain;b$i4{:Ahialz;S'f A'Tidak
dopat memperkcnankmr seruan apa Irun baik di dunia mauptn di

a*tirat'.'a43

ut22l Firman Auah ra' ata, 43'eai',&3 ?rs* \rfit u* 6.
)l:nl'6L "(Yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang'orang zhalim

permintaan maafnya dan bagi merekalah labtat dan bagi merekalah

tempat tinggal yang buruk'2w

* qs. Ghaafir (a0): 31.
,*t Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jmti' AI BaWn An Takwil Ayi Al Qrr'an

(lld. 24, h. 43) dengan sanad-nya. ia berkata: Ali menceritalcan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi menyatakannyadalanAl ltqanfi ulum Al Qtr'an old. 2, h. 4l) danAd-

Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 351). Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'*'Qt. Ghaafir ('10): 43.
e' Ibnu Katsir menyatakannya dalam Talsir Al Atr'an Al Azhim (ild. 7, h. 135). Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'
* 

Qr. Ghaafir (40):52.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah kesudahan yang buruk'"24s

111231 Firman Auah ra'ata, 6-$i iyrS,.>,a -,ii| i,4:'l('s
6r26'fi;3;y# C3Ce {" i,i{#"Dan Tuhanmu berfirman,

,Berdoalih kepada-Ku, niscaya alan Kuperkenankan bagimu.

sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari

menyembah-IQt akan masuk Neraka Jahanam dalam kcafuan hina'

dino'.'2M

Ia berkata, *Maksudnya adalah, seakan-akan Allah SWT berkata,

'Esakanlah Aku, maka Aku akan mengampruri kalian'."247

ooo

Tafsir Surah Fushshilat

ltrz4lFirman Allah ra'ata, {t'rHlit;3.{eif @ K}fSl;
3t$ { #S\ "Dan kecelakaan besarlah bagi orang'orang yang

mempersekutukan-Nya. (YaiU) orang-orang yang tidak menunaikan

zakat dan mereka kafir akan adanya (trchidupan) akhirat''aag

Dia berkata, "Mereka adalah orang yang tidak bersaksi batrwa

tiada tuhan selain Allah.u244e

*t lbnu Katsir menyatalsannya dalam Tafsir Al Qtr'an Al Azhim $1d.7, h. l4l). Ia

menlandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'
e qs. Ghaafir (zt0): 60.
,*, Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

$1d.24,h. 5l) dengan suudpdaatso no. 1120.

As-Suyulhi menyatakannya dalam Al Itqanfi ulum Al @tr'an $1d.2, h. 41) dengan

lafazh: ,iitf= n't:bt
"* Qr.rushsfilat (41): 6 dan 7.
,*, Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayu An Tahwil Ayi Al Qur'an

Qld.24, h. 50) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
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t1125f Firman Allah Ta'ala, fi -t',4;i5 ,ztt*ft Wrlj;( 6-51i,r

gF "sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih,

merelra mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.'24s0

Dia berkata, "Lafazh gj5 J.6 maksudnya adalah, tidak

berkurang."2a5l

Itt2illFirmanAuahra'ata,ari16{r\w6rtW66;n3#(u
'oift $( q d$i v(Lli 11/- "Dan ada1run kaum Tsamud, maka

merelea telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta

(lresesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir adzab

yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka keriakan.'L4s2

Ibnu Abbas berkata, "Firman-Ny" 'f+':-6
,t.)a. <

&:"4 maknanya adalatr bayanna lahum (kami

kepada mereka)."2a53

,# ft . l*rrazh

telatr menjelaskan

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritalcan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabrani meriwayatlonnya dalam Ad-Du'a (ld. 3, h. 1505) dengan sanad-nya,

ia berkata: Biltr bin Sahl Ad-Dumyathi menccritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih

menceritalcan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritalcan kepadalcu dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qar'onAl Azhim (ild. 7, h. 153).

As-Suyuthi dalarn A&Durr Al Mantsur fi At-Tdsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 360). Ia
me-maaslrul-bnrryapada atsar setelahnyq serta menisbatlonnya kepada Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

'oto Qr. Fushshilat (al): 8.

'ot' A0r-Ttabari meriwayatkannya dalam Jani' Al Bqyan An Takwil Ayi At Qur'an
(11d.24, h. 6l) dengan sanadyangtslah dijelaskan sebelumnya

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Boi bi Wh Shahih Al
Bul:hsi (ld. 8, h. 421).Ia menyandarkannya kepada Attt-Thabari melalui jalur Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'trur (ild. 5, h. 360),

s*ana mauslruI dengan ctrar sebelumnya.

't' Q*. Fushshilat (41'): 17.

'" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami'Al Balnn An Tahwil Ayi Al Qur'an

$1d.24, h. 67) dengan sanodyangtelah disebutkan padaatsono.ll24.
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IttzTlFirmanA[ahra'ata,]&dif frX*t-Jfi'l3:r't]UO-ity
<,'313 3{ ,frj tAU t;,$' t3'13 {; tjG *i tr?4)xt
"Sesungguhrrya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan Kami ialah

Allah', lremudian mereka meneguhkan pndirian merekn, maka malaikat

akan tuntn l@Wda mereka dengan mengataknn, 'Janganlah kamu tahi
dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah

yang telah dijanjikan Allah kcpadamu'l.n2451

Dia berkata, "Firman-Ny a l:L*"i 'i '61 Ct $E 6-5i i'L

maksudnya adalah (beristiqamatr) dalam melaksanakan perintah-perintah-

Ny"."ot'

[lr2slFirmanAllahTa'ota,l3{L$;ljrtG$l'\'eiX1l$tff Z
,1JJ, lt$t\ "Maka malaikat akan turun kewdo mereka dengan

mengatakon, 'Janganlah kamu talatt dan janganlah merasa sedih; dan

gembirakanlah mereka dengan jan r7,t.n2456

Al Baihaqi meriwayatkannya dalamAl I'fuad (h. 68) dengan sou&nya, ia bcrlcata

Abu Zakariya Yatrya bin Ibrahim mengabarkan kepada lrami, Abu Al Hasan Ath-
Tharaifi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Said menceritalcan kepada

kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepadakami dari Muawiyah bin Shdih, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi menydalrannya dalan Al ltqan fi Uum Al Qw'ot Old.2,h. 42) dan Ad-

Dun Al Mantwr fi At-Tafiir bi Al Ma'tsur (ld. 5, h. 326).Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

" Q..Fushshild (al): 30).

't5 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balan An Tatwil Ayi Al Qr'aa
(t1d.24,h. 73-74) derlgm satud yang telatr disebutkan padia atso no. 1124.

As-Suyuthi ddam Ad-Durr Al Mantsw fi At-Tdsir bi Al Ma'sur (ild. 5, h. 363). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Bui 01d.8,h.422).
Ibnu Katsir mcnyatalonnya dalam Tafsir Al Qur'm Al Azhim (ild. 7, h. 165), atsr

no.1127.

'tt Qr.Fushshilat (al): 30.
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Dia berkata, *Itu di dalam akhirat.'2457

[r r2el Firman Allah ra'ata, d d d\e;t'frgrt{rt A 6${t
Lra|y\tf;Gii;fi&.,s,5itilj;'oontraauar,samakcbaikmrdan
lccjalwtan. TolaHah (kcjahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka

tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-

olah telah menjadi temon yang sangat setia.'a4s8

Dia berkata, "Allah SV/T memerintahkan orang-orang mukmin

agar bersabar ketika marah, bersifat bijak (ketika ia tidak mengerti

sebuatr persoalan), dan memaaftan apabila orang lain berbuat jahat

kepadanya. Jika mercka -orang mukminirr- melakukan yang

diperintahkan Allah SWT, maka Allah SWT akan menjaga mereka dari

syetan dan menundukkan musuhnya. Seakan-akan Allah SWT adalatt

teman yang sangat setia baginya"2ase

'" Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Joni' Al fuW An Talwil Ayi Al W'm
Qld.z4,h. 73:74) ilengm soud png tclah discbudcan pada arsc no . 1124.

As-Suynthi dalamAd-Drrr Al lvlantsufi At-T{sb bi Al Ma'tsw (ld. 5, h. 363). Ia
mcnisbdannya kcpada Ibnu Al Mutrdzir dan Ibnu Abu Hdim" dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani mcnyatakannya dalm Fath Al Bqi (lld.8,b- 4D).
Ibnu KSir mcNryarakann),a ddamTStir Al Qu'a Al.4zhim $ld. 7, h.165), aso

no. llZil.
'tt Qr. Fushshilat (41): 34.

'" Aft-Thabari meriwaya*annya dalam Joni' At fuW, An Talvil Ayi Al Qw'ot
Old. 24, h. 75) dengan soud-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Shalih mcnccritalcan kepada kani, ia ber*ata Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Tbalhah, dari Ibnu Abbas. Tambahan dalarn dua tanda lcunmg tidak
tcrdapat dalam Tofsb AtlFTlrobsi, namun terdapat &lam rirvayat Al Baihaqi, Ibnu

Katsir, dan As-Suyrthi.
Al Baihaqi meriwaydkannya Mlam As-Sunon Al kfira,krtab Nikah (ld. 7, h. 45)

dengm sotad-nya, ia bcrkata: Abu Zakariya bin Abu Isbak Al Muzaklci mcngabarkan

k€pada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad bin AMrs Ath-Tharaifi

mcrnkitahukan kcpada lcami, ia berkata: Utsman bin Said Ad-Dadmi mcnceritakan

kepada lcami, Abdullah bin Shalih menceritalcan kepads lrami dad Muawiyah bin Shdih,

dari AIi bin Abu Thalhdt &ri Ibnu Abbas.
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[1 r30l Firman Allah ra'ata, # -f,$W-15 W i$i $fiv;f-VS

# "Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan

trepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainl<an

trepada orang-orang yang memptmyai keuntungan yang besar.'affi

Ia berkata, "Yaitu mereka-mereka yang dijanjikan surga oleh

Allah 51tr1r'1"m2a51

t113U Firman Allah ra',ala, i,q66iiir.TJ6,suri'tfi a$-i;i
*r* "Pada hari Tuhan memanggil mereka, 'Dimanakah sehttu-sekun-

kt itu?" Mereka menjon'ab, 'Kami nyatakan kcryda Engkau balwa

tidak ada seorang Irun di antara Kami yang memberi kesaksian (balwa

Engkau ptnrya s ekutu)'.' 262

Dia berkata, "Lafazh 6iii( maksudnya adalah a'lamnaaka

(Karni terangkan kepadamu). "263

Al Bukhari menyatakannya dalam Al Jami' Ash-Shahih (dengan Hasytyal, As'

Sanadi) (ild. 3, h. 184).

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (t[d.8,h.423).
Ath-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas,

dan mereka tidak menyatakan kalimafi dan bersifat b{ak (ketika ia tidak mengerti sebuah

persoalan).

Ibnu Katsir meiryatakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.7,h. 170).

As-suyuthi dilam Ad-Durr Al Marrtsw fi At-Tafsir bi Al lula'*ur (ld. 5, h. 365). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.
* 

Qr.Fushshilat (al): 35.
*' Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qtr'an

Cld. 24,h. 75) dengan sonad ymg telatr disebutkan pada atso sebelumnya.

Pada atsq no. ll29 dan 1130, Abu Ja'far An-Nuhas meriwayatkannya dalam An-

Nssil,h wa Al Mansulil QL 247) dengan sanad'ny4 ia berkata: Bila bin Sahal

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih memberitahukan kepadaku,

ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas.
* 

Qr. Fushshilat @l): 47.
*' Attr-Thabari meriwayatkannya dalan Jami' Al Bayan An Tahwil Ayi Al Qur'an

01d.25,h.2) dengm sanad yang telah disebutkan pada atsar no. 1129.
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Tafsir Surah Asy.Syuuraa

t11321 Firman Allah Ta'ala, 'r;fii O',|'{;i J1 6 ,* '$:t t ,i
,Katalranlah, 'Aht tidak meminta kepadamu sesuatu upah prn atas

seruanku lcecuali kasih sayang dalam kekeluargaan'.'ae

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Rasulullah SAW memiliki karib

kerabat pada suku Quraisy, maka tatkala mereka mendustakan beliau dan

menolak untuk berbaiat dengan beliau, beliau bersabda, 'Wahai kaumh4

jika lcalian enggan untuk berbaiat denganbu, maka iagalah hubungan

kekerabatanht dengan kalian semua! Orang arab selain kalian tidaHah

lebih utama dari kaliot hanya diftorenakan mereka menjaga dan

membantuht'.'265

tu$lFirmanAllahra'ata,:*i|KJ;i@€li#-V-i1"JikaDia
menghendaki, Dia akan menenangkan angin, Maka jadilah kapal-kapal

itu terhenti permukaan laut.'affi

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsw fi AtTafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 367).la

menisbafikannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
@ qs. Asy-Syuuraa @2):23.
ffit Ath-Tbabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryan An Takwil Ayi Al Qur'an

0ld. 25, h. 15) dengan sotud-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shatih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadalnt

dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi dalam Ad-Drr At tulantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur old. 5, h. 7). Ia

menisbafkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ath'

Thabrani, melalui jalur Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas'

Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (lld.4, h. 536), dengan penisbatan yang sama

dengan sebelumnYa
re qs. Asy-syuuraa @2):33.
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Dia berkata, "Irafazh * g KS l;$$ maksudnya adalah,

kapal-kapal itu terhenti.n2467

pt34l Firman A[ah ra'ala, *{e JKr't$t4'#"} J "Atou kawt-

lrapal itu dibinasakan-Nya karena prbuatan mereka atau Dia memberi

maaf sebagian besar (dori mereka).' 268

Dia berkata, "l-afazlr

dihancurkanny^.tQ46B

maksudnya adalatr,

[ll3slFirmanAllahra'ata,'il:y,u1';vLt4rifi:Wv';*'r39,
,E i &Y al:\.+i'";. t31 #t@ a;Si #{ 4; Dan batasan

suatu kcjahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa

memaaflran dan berbuat baik malca palwlanya atas (tanggungan) Allah.

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim. Dan

sesungguhnya or(mg-or(mg yang membela diri sesudah teraniaya, tidak

ada satu dosa pun terhodap merela.'2470

Dia berkata, uAyat ini dan (ayat) seperti ini, turun di Makkah.

Kaum muslim ketika itu masih sedikit, maka mereka tidak mempunyai

kekuatan untuk mengalatrkan kaum musyrik, padahal orang-orang

musyrik mencaci maki dan menzhalimi mereka. Oleh karena itu, Allah

*'Atlr-Thabari meriwayatkannya dalan Jani' At Bcyan An Tahwil Ayi Al Qur'an
fild. 25, h. 22) dengaa sanad ymgtelah disebutkan pada atso sebelumnya.

As-Suyuthi menyatakannya dzlam Al ltqanfi Uum Al Qur'an (jld.2,h. 42) dan Ad-
Dun Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 6, h. l0). Ia menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'*t Qr. Asy-syuuraa @\: 3a.

'*'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jqni' Al Bayan An Takwil Ayi At Qur'an
$1d.25, h. 22) dengan sanadyangtslah disebutkan padaatsu sebelumnya.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'an (Jld. 2,h. 42) dan Ad-

Durr Al Manlrur fr At-Talstr bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. l0). Ia menisbatkannya kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'o'o Qr. Asy-syuuraa (42): 4041.

€r.- tw,
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SWT memerintahkan orang-orang muhnin untuk membalas mereka bagi

siapa yang sanggup melakukannya, dan barangsiapa hendak memaafkan

perlakuan orang-orang musyrik dan bersabar, maka itu lebih utama dan

lebih mulia.

Ketika Rasulullah SAW hrjrah ke Madinah, Allah SWT

menguatkan kekuasaan beliau. Dia memerintahkan kaum muslim untuk

berhenti dari perbuatan ztralim kepada kaum musyrilq dan agar sebagian

dari mereka tidak memusuhi sebagian lainnya seperti orang-orang

Jahiliyyah. Dia berfirm an, q . \t \i6 f.C'B .41$G ';i 65, ji
6H it( )3y-1!tt 'o* barangsiapa dibunuh secora zhalim, maka

sesungguhnya Kami telah memberi kchnsaan kepodo ahli warisnya,

tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat Wrtolongan'. " (Qs. Al
Israa' [7]:33)

Ibnu Abbas berkata, "Sang Raja (Allatr SWT) menolongnya

dengan memisahkan siapa-siapa yang zhalim. Barangsiapa menolong

dirinya tanpa pertolongan dari Allah, maka ia telah berbuat maksiat, telah

melampaui batas, dan telah melakukan perbuatan kaum Jahiliyatr. Juga

telah tidak ridha dengan hukum Allah 51y1.n247r

11136l Firman Allah Ta'ato, <,it'rfiie<.-"*W{t :;;-i$j;
|f U,) ,r "Da, kamu aknn melilnt mereka dihadapkan ke neraka

dalam lreadaan tunduk learena (meraso) hina, mereka melihat dengan

pandangan yan g le su.' il72

2'?r Al Baihaqi meriwayatkannya dalam As-Sunan At Kubra, pembatrasan tentang
jinayat (ild. 8, h. 6l), dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak Al
Muzakld mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Al Anazi memberitahukan kepada

kami, ia berkata: Utsman bin Said menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih

menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas (takl,rij riwayal ini telah kami sebutkan dalam alsr no. 68).

" Qr.Asy-syuuraa @2): a5.
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Dia berkata, "Lafazh
pandangan hina."2473

Lz

f *j ,tmaksudnya adalah, dengan

[ 1 1 37] Firman A I I ah ra' at a, lsfW,S fi4rLsS6ft &#- 5
3-$ ry "Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan

peremryon (keWda siapa) yang dikchendaki-Nya, dan Dia menjadikan

mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui

lagi Maha Ktasa.'2174

Ia berkaa, "I:rfazin'ti=;;lrnut rudnya adalatr lo yalqah(tidak bisa

membuahi)."2a75

Ilr3sl Firman Allah ra'ata, \;1 U (i A$V:I fuJK, "o*
demikianlah Kami walryukan kcpadamu wahyt (Al Qr'an) dengan

perintah Po i.fla76

" lbnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath At Bari bi Syoh Shahih At
Bulhqi (ild. 8, h. 426), ia berkata: Al Firyabi me-moushul-l<anrtya dari Mujatrid, dan

Ath-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas,
dengan riwayat scrupa

"o Qr. Asy-syuuraa (a2): 50.

"" Ath-Thabari meriwayatkannya dalan Jami' Al Bayan An Tahvil Ayi At Qur'an
Cld. 25, h. 28) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritalen kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Al Bukhari menyatakannya dalam Al Jami' Ash-Shahih bi Hasyiyah As8anadi Qld.

3, h. 185).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalan Fath Al Bori (ild. 8, h. 426) dengan

latazh: l!- I Ia berkata: Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya scsara maushul, dan Ath-
Thabari melalui jalur AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 6, h. 12). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari lbnu,Abbas. ,

Ia menyebutkan riwayat yang lain dengan lafazh: .ij 'd 'ni I gJlt (yang tidak
melahirkan anak). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu AUUas.

'" Qr. Asy-syuuraa @2):52).
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Dia berkata, "Maksudnya adalah Al Qur'an.'2477

oo0

Tafsir Strah Az-Zukhruf

tl139l Firman Allah Ta'ata, 'il-;r;t $y # 1;, \fr ';I.rr;e 
;Y V;r:4

',*;i li (Lrt(:AG';3e u' $t i4" $fr; * " su7xrya komu duduk di

atas Wnggungrya kcmudian kamu ingat nibnat Tuhanmu apabila kamu

telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan, 'Maha Suci

Tuhan yang telah mentmdukkan semuo ini bagi kami padahal kami

sebelumnya tidak mamptt menguasainya'.'2a7I

Ia berkata, "Ilafaz/r- |y-"j maksudnya adalatr muthiqin

(mampu)."2a7e

* Al Buldad m€nyarakannya data6lI Jami' Ash'shahih bi Hasyiyh As-S@radi

dalam pembatrasan tentang tafsir (ild. 3, h. 185).

Ibnu Hajar dalam Fath Al Boi bi Syoh Shahih Al Bulhoi (ld. 8, h. 426).

Ibnu Abu Hatim me-rzarashut-kannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, dengansoudini.

'" er.Az-zurfiruf (43): 13.

'0" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tahvil Ayi Al Qur'an

6ld. 25, h. 24) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dad Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhari menyatakannya dalam lI Jami' Ash-Shahih bi Hasyiyah As-soudi,

Ktzb: tafsir (lld. 3, h. 185).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Bqi bi Syoh Shahih Al
Bukhoi Cld. 8, h.429).

As-suyuthi menyatakannya dalam Al hqan fi IJlum Al Qur'an Qld. 2,h. A) dan Ad-

Dun Al Mantnr fi At-Tafsir bi Al Ma'tszr (ld. 6, h. l4). Ia menisbatkannya kepada Ibnu

Jarir dan Ibnu Al Mundzir, sertaAbu Hatim, dari Ibnu Abbas.

;t

IJ
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lt140l Firman Allah ra'ata, elt; {& 65 '*l oy Erl6t:.tit:$:tJS S
$;i*f "Bahpan merepa berlata, 'sesungguhnya kami mendapati

bapak-bapak lcami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami

orang-orang yang mendopat petuniuk dengan (mengilatti) iejak

mereka'.'2480

Dia berkata, ,.l,,fa7,- -*1 
Uy maksudnya adalatr ala diinin

(menganut suatu agamu)."'ot'

t1141I Firman Allah Ta'ata, K rtt:l;3i'^-itA At:ii,K-;f$3
'oiiE;- W Aq -#- $ 6ii *}y "Ddn sekiranva

bukan lrarena tpndak menghindmi manusia meniadi nnat yang satu

(dalam kckafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-oranT yang kafir

lrepada Tuhan Yang Maha Pemrtrah loteng- loteng perak bagi rumah

mereka don (iuga) tangga-tangga (perak) yong mereka menaikinya.'lalz

Dia berkata, uAllah SWT berkata, 'Dan sekiranya bukan karena

hendak menghindari manusia menjadi umat yang seluruhnya kafir,

maka Kami akan menjadikan atap-atap rumah mereka terbuat dari

p€rak'.uzaer

lll42l Firman Allah Ta'ola, AgS "Dan (iuga) tangga'tangga

(perak)."

'* Qr. Az-zrilcnnfi (43): 22.
,ot, Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al B&i bi syoh shahih Al

BuHtui (ild. 8, h. 428). Ia berkata, "Ath-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsw fi AtTafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. l5). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

't' e.. Az-zukhruf ( 43): 33.
,0,, Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tabwil Ayi Al Qur'an

old. 25, h. 4243) dengan sanadyang tetatr disebutkan paaa atsar no. I 139.
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la berkata, "Tangga-tangganya juga terbuat dari perak.,,2a8a

t11431 Firman Ailah ra,ata, <rj{:;-w y,r,;b1 
G-Aj,,Dan (kami

buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumoh-rumah mererra dan (begitu

pula) dipan-dipan yang merela bertelekan atasnya.'a48s

la berkata, "Begitu pula dengan dipan-dipan mereka, terbuat dari
perak."2a86

Itt44l Fiiman Alah-.Ta'ata, "$3li i# '€; 6 AL6 'H of:'6AS'q$-,!x; in-|h$t "Dan (Kamr iuatin pula) perhiasan-prhiasan
(dari emas untuk merela). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah
lresenangan kchidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi ruhanmu
adalah bagi orang-orang yang bertakt ya.' aa87

Dia berkata, "Lafazh l$smaksudnya adalah emas.,,2488

2ne Al Bukhari menyatakannya dalam Al Jami'Ash-Shahih bi Hasvivah As-sanadi
01d.3,h. 185)denganlafaztr: *,n-i,ii1"1[3r '€r'rl.'diilt:rvd '4k;Arg+tltil'1

-a-.-. t. , a .. , , -a . . a . .a . t

=q 
)-/ )!s: e t?qg)b t

As-Suyuthi dalarn Ail-Dun Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. l7).
Dia me-moushul-kawrya dengan dua atsar setelahny4 dan menisbatkanya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
As-Suyuthi menyatakan atsar no. ll42 dalam At ltqanfi urum Ar eur'an 0ld. 25, h.

42).

Al Qasthalani menyatakannya dalam lvgd. js-- sgri li syarh shahih At Bulrtari eld.
7, h. 331), atsar no. I l4l, dengan lafazh: ]i,qi Of :]. ta menyandarkannya kepada Ibnu
Abu Hatim dan Ath-Thabari, melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'ntt Qr. Az-Zuldrruf (43):34.

'otu A*r-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bayan An Takwil Ayi Al eur'an
(ld. 25, h. 43) dengan sanadyangtelah disebutkanpadaatsa- no. I139.

As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi AI Ma'tsur (ild. 6, h. l7). Ia
me-maushul-kannya kepada arrar sebelum dan setelahnya.

'ot' er. Az-Zukhruf (43): 35.

'ot' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al eur'an
0ld. 25, h. 43) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[tr4s] Firman Altah Ta'ata, 'o;f4 3ftj"6r;4',fiyi ft$ ,,Dan

sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar

bagimu dan bagr kaummu dan kelak kamu akan diminta
pefi an ggun gi aw ab or.' 248e

Dia berkata, "Sesungguhnya Al Qur'an merupakan kemuliaan

bagimu (dan juga bagi kaummu)."4eo

t 1 1 461 Firman Al lah Ta' at a, <;A #_,rt X- tfri;l 6;i,:,t;-t33
"Maka tatkalo mereka membuat Kami murka, Kami menghukum merelra

lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut)."zaer

Dia berkata, "Irafazh q&li -[aE 
maksudnya adalah, ketika

mereka membuat Kami [1urka,"24e2

Abu Ja'far An-Nuhas dalarn Al Qitha' wa Al I'tinaf(h. 647).
As-Suynthi menyatakannya dalam Al ltqanfi Uum Al Qr'an (ild. 2, h. 42) dan Ad-

Durr Al Mantsurfr At-Tafsir bi Al Ma\sur (ld. 16, h. l7).
"t' er. Az-Zukhruf (43): zl4.

'* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al ear'an
(ld. 25, h. 46) dengan sanadyangtelatr disebutkan pada atso no. I143.

As-Suynthi menyatakannya dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an [ld. 2,h. 42) dan Ad-
Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. l8). Ia menisbatkannya dalam Ad-
Dun Al Mantrur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, Ath-
Thabrani, dan Ibnu Mardawaih.

Al Baihaqi dalam Syr'ab Al Iman, dari Ibnu Abbas. Tambahan yang ada di dalam
dua tanda kurung adalah miliknya.

'0" Qr. Az-Zukhruf (43): 55.

'oe Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jomi' Al Bayan An Takwil Ayi Al eur'an
01d.25, h. 50) dengan sanadyatgtelah disebutkan padaatsar no. 1143.

Al Bulihari menyatakannya dalam krtab Al Jami' Ash-shahih, kitab rafsir bi
Hasyiyah As-Sanadi (lld.3, h. 185).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Bari eld. B, h. 429), ia
berkata, "Ibnu Abu Hatlm me-mauslrul-kannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas."

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (jld. 7,h.Zlg).
As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 16). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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It t 47 | F irm an A I lah r a' a I a, 6t!i4 46;i $fr;'ri:r 51 4 ; 6i
,,Dan tatlrala pttra Maryam Qsa) diiadikan Wrumpamaan tiba-tiba

lraummu (Quraisy) bersorak karenanya'' 2ae3

Ia berkata, "Lafazh 63U- maksudnya adalah membuat

kegaduhan."2aea

trt4sl Firman Allah ra'ata, 6jfL-,;7fil1!.:'K# KrWr,6 $ "oon

knlau Kami kchendaki benar-benar Kami jadilran sebagai gantimu di

muka bumi malailat-malaikat yang turun-temttun.'24es

Dia berkata, "Maksudnya, mereka satu sama lain saling

bergantian."

trl4el Firman Allah ra'ata, <,iiii*t3f aa-aA.l;;;$;il
,,Teman-teman alqab pada hari itu sebagiannya meniadi musuh bagi

sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwo.fi4e6 
&24e7

'" e.. Az-zukhruf (43): 57.
,o Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tahvil Ayi Al Qur'an

(j1d.25, h. 52) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas'

Al Bukhari menyatakannya dalam Al Jami' Ash-shahih bi Hosyiyah As-sanadi Qld.

3, h. 185).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Bari (ild. 8, h' 430), ia

berkata, ,Ath-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas."
24e5 

es. Az-Zukhruf (43):50.

'n* Qr. Az-zuldrruf (43):67.
,.r, Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qar'an

01d.25, h. 52) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhari menyatakannya dalam Al Jami' Ash-shahih bi Hasyiyah As-sanadi Qld.

3, h. 185).
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Ia berkata, "Seluruh teman menjadi musuh, kecuali teman dari

orang-orang yang bertakwa. "24e8

lrlsol Firman Allah ra'ata, <r#f{iV'A'&51$il "MasrHoh

lramu lre dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan.'aae

Ia berkata, "Maksudnya, kamu dimuliakan."2sm

[lls!FirmanAllahTa'ola,e-#,Jt'iSht'^ft,f$i'fu1$"Katakanlah,
jika benar Tuhan Yang Maho Pemurah mempunyai anah maka ahtlah

(Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (mak itu).'asor

Dia berkata, "Ar-Rahman (Allah SWT) tidak mempunyai anak,

dan akulah (Muhammad) orang yang pertama menjadi saksi."m

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Bari (ild. 8, h. 430), ia

berkatq 'A0t-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.'
As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 20), ia

berkda: Abdurrazzah Al Firyabi, Said bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu

Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kata

di atas dibacanya i dengan meng-kasrah-lcan huruf shod, yang bcrmaloq membuat

kegaduhan."

"t Atlr-Ttabari meriwayatkannya dalan Jami' Al Bcyan An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. 25, h. 56) dengan sanadyangtelah disebutkan padaatsono.1147.

'* er. Az-Zukhruf ( 43): 70.

'5m As-sunrthi menyatakannya dalam Al ltqanfi Uum Al fur'an fild. 2, h. 42) dan

Ad-D.n Al Man*urfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h.22).lamenisbatkannya kepada

Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"o' Qr. Az-zuEruf (43): 81.

"'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takvil Ayi Al Qur'an

01d.25, h. 60) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Bari (ild. 8, h- 432), ia

berkata, "Ath-Thabari meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 6, h. 23). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

TAFSIRIBNUABBAS



Tafsir Surah Ad.Dukhaan

lll52l Firman Allah Ta'ala, U 35 f:C
.4.
J!-9 65ti ? ';f

"Bagaimanalrah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah

datang lrepada mereko seorang rasul yang memberi penielasan.'as0l

Dia berkata, "Lafazh 651Jiill p maksudnya adalah kaifu lahum

(bagaimana mereka [dapat menerima peringatan]1.n25o4

t11s3l Firman Auah ra'ata, 6i;i 3r. F+y?; Ai $t; "Dan

biarlmnlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara

yang olran ditenggelamk*. fisos

Dia berkata ,"Iafazh fijmaksudnya adalah terbelah."2506

[11541 Firman Allah Ta'ala, ,;y
"sesungguhnya pohon zaqqum itu

berdosa.'2s07

iEv @ s;s:" 3-,t

;vr;ur@,.it$ta;zsy
Jahal berkata, 'Aku menyeru

Az-Zaqqum'. Abu Jahal pun

"o' Qt. Ad-Dukhaan (zH): 13.

"* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qar'an

6ld. 25, h. 69) dengan sanad-pya. ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abba.

"ot Qr. Ad-Dukhaan @0: 2a.

'5* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryan An Takwil Ayi Al Qtr'an
(ld. 25, h.73) dengan sanadyatgtelatr disebutkan sebelumnya.

As-suyuthi menyatakannya dalam Al ltqanfi ulum Al Qtr'an (ild. 2, h. 4l) darl Ad-

Dun At Mantstr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 29).la menisbatlonnya dalan Ad'

Dan Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tstr kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim,Ibnu

Al Mundzir, serta Ibnu Al Hakam dalam Fuuh Misr, dari Ibnu Abbas.

" Qr. Ad-Dukhaan @$: 43-M.

,j')i
makanan or(mg yang banyak

Dia berkata, "Ketika turun aYat,

yang bermakna endapan minYak, Abu

kalian, wahai kaum QuraisY, dengan
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memanggil mereka dengan keju dan kurma. Ia juga berkata, 'Makanlah

hidangan ini dengan cepat (tazaqqumu), karena kita tidak mengenal

zaqum lain selain ini.'2508 Allah lalu menjelaskan tentang pohon yang

sesungguhnya,*t#i,it{*q[L@r#ii&1e'{";;Z6y
'sesungguhnya dia adaloh sebatang pohon yong kelmr dan dasar

neraka yang menyala. Mayangrrya seperti kepala syetan-syetan'. (Qs.

Ash-Shaffaat l37l: 6a-65). Orang-orang Quraisy pun berkata, 'Pohon

yang tumbuh dalam neraka?' Ini merupakan ujian bagi mereka, malca

orang-orang yang mengolok-olok pun tettawa."

[11551 Firman Allah Ta'ola, gfilA8-,W"(a) sebagai kotoran

minyakyang mendidih di dalam perut.'a'@

Dia berkata, "Warnanya hiqm seperti kotoran minyak."2slo

25ot Al Baladzari meriwayatkannya dalam Ansab Al Asyraf Qld. l, h. 157) deirgan

sanad-nya, ia berkata: Biln bin Al Haitsam menceritakan kepadaku dari Abdullah bin

Shalih, dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ia me-

mauslwl-l*zrwrya dengan hadits setelahnya

As-suynthi menyatakannya dengan riwayat scrupa, dalanAd-Durr Al Mantswfi At'
Tafsir bi Al Ma'tsw (ild. 4, h. 191-192), dengan lafaztr: ketika Rasulullatt SAW

menyebutkan pohon Zaqqum untuk menakut-nakuti mereka, ia berkatq 'Wahai kaum

Quraisy, apakah kalian mengetahui tentang pohon Zaqqum yang Muhammad sebut-sebut

untuk menakut-nakuti kalian?" Mereka berkata, 'Tidak.' Abu Jahal kembali berkata,

"Yaitu kurma ajwah yang dilapisi keju. Oleh karena itu, demi Allah, jika kita mampu

memakannya dengan cepat, maka- kita pun bisa melahapnya.' Allatr SWT lalu

menurunkan "ya r=i$ iW@ rittri 3#' 3L1:!1:y"ty?:/g-yg\r" zaqqum itu

makanan ordng yang banyak berdosa." dan aya! o!.Si AT;*.]jlit;;}V "Dan (begiu

pula) pohon kayt yang terhrnk dalam Al Qur'an." (Qs. Al Israa' [17]: 50)

As-suyuthi menisbatkannya kepada Ibnu Ishaq, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih,

dan Al Baihaqi dalamAl Ba'ts wa An-Nusytr, dari Ibnu Abbas.

"* Qr. Ad-Dukhaan @g: a5.

"'o Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an
(ld. 25, h. 78) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritalcan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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Tasir Surah Al Jaatsiyah

I11s6l FrI-* Allah Ta'ata, iY t, * &':li';il; fj {t:ei ;; g-41

'ojlt'n 111'61 x-. b +* ifi '$fu .ro i W .;$3.e; " Maka pernahkah

lramu melihat orang yang menjodikan hav,a nafsmya sebagai Tuhannya

dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah

mengunci-mati pendengaran don latinya dan meletakkan tuturyn atas

penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petmjuk

sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengary kamu tidak

menganbil pelaj aran?'as t I

Dia berkata, "]tafazA fij frtia ;; e:flmaksudnya adalah,

orang-orang kafir itu menjadikan agamanya tanpa petunjuk dan bukti dari

Allah 51Yr'1'.dsr2

[1154 Firman Allah Ta'ala, *it;'$'tr*V "Dan Allah membiarkannya

b e r das arkan i lmu- Nya. "

AJnt (Wl-ralrqflg) regu akan ke-shaiih-an sanad ini, lcarelra tidalc masyhur dalam
Tdsir AtrThob@\ dan yang benar menunrtku adalah, Ali bin Daud menceritakan
kepadaku, ia bcrkata: Telah menceritakan kepada kami...semnai al$ir sanad.

'" Qr. Al Jadsilah @5): 23.
u2 Ath-Thabari meriwayatlonnya dalan Jami' Al Balwr An Tahvil Ayi At Qt'an

[ld. 25, h. 9l) dengan ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalut Ad-Dun Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tstr (ild. 6, h. 35). Ia
menisbailkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Al-Lalika'i, dan

Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkan atsar no. ll57 dalam Al Asma wa Ash-Shifat (h. l5l)
dengan sanad-nyao ia berkata: Ibnu Abu Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami,
Abu Al Hasan Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyrthi menyatakannyadalanAl ltqanfi Uum Al Qur'an (ild. 2, h. 43).
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Dia berkata, "Maksudnya yaitu, Allah SWT telah

membiarkannya terlebih dahulu dengan ilmu-Nya. "25 
I 3

[ 1 I ssl Firman Al lah ra' at a,'r$t $gy 6 K;. {4 ir; G$t i$l Ji;
ir#;K1j "Dan dikatakan (kepada mereka), 'Pada hari ini Kami

melupakan lumu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan

(dengan) harimu ini dan tempat kcmbalimu ialah neraka dan kamu

sekali-kali tidak memperoleh penolong'.'2st4

Dia berkata, "Firman-Ny^ H(Kr:i'1j$ maksudnya yakni,

Kami meninggalkan kalian (sebagaimana kalian meninggalkan

Kami)."rl5

ooo

Tafsir Surah A[ Ahqaaf

r" Ibid.
-tt er.Al Jaatsiyah (45): 34.

'5ti Ath-Ttabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an
Cld.25, h. 95) dengan sanadyangtelah disebutkan padaotst sebelumnya.

Al Bulfiari menyatakannya dalam Al Jami' Ash-Shahih bi Hasyiyah As-Sanodi $ld.
3, h. 185).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalarn Fath Al Bari bi Syoh Shahih Al Bukhoi Qld.
8, h. 438), "Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah dari
Ibnu Abbas. Tambahan dalam dua tanda kurung pada riwayag adalah miliknya."

t 1 1 sel Firman Auah ra' at a, K*; r:g-c qifi sITl uti 4LKv jt
W5;{$\UigL 3-61d1A:*"Lk ntoh, 'Aht bukantah rasut yang

pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan

diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aka tidak lain
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hanyalah mengilati apa yang diwahyukan kepadalu dan alru tidak lain

hanyalah seorang Wmberi peringatan yang menjelaskan'.'2sr6

Dia berkata, uAku (Muhammad) bukanlah rasul yang

pertama."2sr7

tlr60l Firman Allah Ta'ata, K{; q:fuj ,s;3,1i3.Dan atu tidak

mengetahui aW 
'nng 

akan diperbuat terhadaphr dan tidak (pula)

terlndaptmu."

Dia berkata, "Maka Allah menurunkan (adzab) untuk

mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang alcan datang.'rl8

tu6rlFirmanNtahra'ata,Wirret:JtlJ6ii;-'JJ;r36-i6',:1rfr
'Jat:SWAr:*,WU.; S',Maka tatkata mereka metihat adzab

itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah

mereka, 'Inilah awan y(mg akan menurunknn hujan kepada kami'.

(Bulran!) bahkan itulah adzab yang lcamu minta supaya datang dengan

segera (yaitu) angin yang mengandung adzab yang Fdih."zsrs

''u Qr.Al Ahqaaf (a5): 9.

'5r' Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Jani' Al Bayan An TaLwil Ayi At etr'an
Old.26, h. 5 dengan sondyangtelatr disebutkan pada atso no. I lS7.

As-Suyuthi dalam Ad-Dnr Al Mantsur fi At-Ta/sir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 38). Ia
me.maushul-kawrya dengan hadits setelahnya, dan menisbatkannya kepada Ibnu Jarir,
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhad pada otso no. ll59 menyatakurnya dalam Al Jami, Ash-Shahih bi
HasyiyahAs-Sanadi 01d.3, h. 185).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Farh Al Boi (jld.8, h. 439) dengan
lafazh: aku bukanlah rasul yang pertama. Ia berkata, "Ibnu Abu Hatim menjadikannya
mauslul melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Ibnu Katsir menyebutkan atsar no. I 160 dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim 6ld. 7 , h.
260), dan menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

u" Ibid
'" Qt.Al Ahqaaf (45):24.
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Diaberkata,"LafazhS16maksudnyaadalatrawan.u2520

1tt62l Firman Allah ra'ata, ,1 W bL-q #" Ii$ "Don

sesungguhnya Kami telah meneguhkan lcedudukan mereka dalam hal-

hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal

i1r.fis2t

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, Kami tidak meneguhkan

kedudukanmu (dalam hal itu).'2522

ooo

Tafsir Surah Muhammad

I 1 1 631 Firman AI lah ra' at a, V$ Li:r$rt:tW *)t A;1, gK'u$ I Cg

Wg; ;*rnl 615:'" li qti,$tlr;ii d E'$-eix?e1 sssl
'i*ta
"irfr' 

j)-' i- ir,# o {'"-lg'"n, FZo,1:; "Apabtla lcamu bertemu
f -- r- v- --- Y., 2t JZ ---;r Y-.rl-
dengan orang-orang kafir (di medan perang) mala pancunglah batang

leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka

tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau

menerima tebusan sampai Wrang berakhir. Demikianlah apabila Allah

menghendaki niscoya Allah akan membinasakon mereka tetapi Allah

"'o Al Bulfiari menyatakannya dalam Al Jami' Ash-Shahih bi Hasyiyah As-Sanadi,

klab: Tafsir fild. 3, h. 188).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam Fath Al Bom ()1d.8, h. 441), "Ibnu Abu Hatim
menjadikannya maushulmelalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

"" Qs.Al Ahqaaf (45): 26.

'5'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bcyan An Tattwil Ayi Al Qar'an
(ld. 6, h. 18) dengan sanadyangtelah disebutkan padaatsar no. 1159. Tambahan dalam

dua tanda kurung terdapat dalam riwayat As-suyuthi, Al ltqan fi Ulum Al Qur'an (11d.2,

h. 43) dar Ad-Dwr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (11d. 6, h. 44). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang rain. Dan orang-
orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia+ryiakan

amal merelca.'Ls23

Ia berkata, "I-afazh &e9';.V,8$ maksudnya adalah, Allah
swr memberikan pilihan kepada Nabi sAW atas urusan tawanan, jilo
kaum muslim mau, mereka dapat membunuh tawanannya" atau

menjadikan mereka budak, atau menerima tebusan, atau membebaskan

metel<a."2524

[1164I Firman Allah ra'ala y(* lze'*fV"stngai-sungai dori air
susu yang tidak beruboh rasarqru.,os2s

Ia berkata, "Maksudnya, tidak berubatr rasanya."2526

t116sl Firman Allah ra'ata Wj$tK*ir1tlJJi, fr&{<s}Si
trtA"Dan sesungguhnya Kami beno-benor akan menguji kamu agm

"Qt.Muhammad @l:a.
2521 Abu Jafar An-Nuhhas meriwayatkannya dalam An-Nasith wa Al Mansulhfi At

Qur'ot Al Koim (lL 221-222) dengmsanad-ny4 ia berkata: Bikr bin Sahl menceritakan
kepadaku, Abdullah bin shdih menceritakan kepada kami, ia bcrkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 46)
berkata, 'Abu Ja'far An-Nuhas meriwayatkannya dari Ibnu Abbas.,'

"" (Qr.Muhammad fafl: s)
"'o Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwit Ayi Al ear'an

old. 26, h. 3l) dengan ia berkata: AIi menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Bulfiari menyatakannya dalam Al Jamt Ash-shahih bi Hasyiyah As-sanadi $ld.
3, h. 188).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam Fath AI Bari (1rd.8, h. 445), .,Ibnu Abu Hatim
me.mouslrul-kannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.,,

As-suyuthi menyatakannya dalam Al ltqanfi utum Al eur'anold.2,h. a\ danAd-
Durr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur Q\d.6,h.49).Ia menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara

lramu, dan agar Kami menyatalcan (baik buruknyo) hal ihwalmu.n2S27

Ia berkata,,,tafazh'u*;AV fyb_**X\ 1;, &a^, & FH3
dYt ,ig G serta ayat-ayat lainnya seperti ini, maksudnya adalah,

Allah SWT mengabarkan kepada orang-orang mukmin bahwa dunia

merupakan tempat ujian, dan Allah SWT akan selalu menguji mereka

serta memerintahkan mereka untuk bersabarm, dan memberikan kabar

gembira kepada omng-orang yang sabar. Kemudian Dia berfirm*, #j
Or#i "Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orangyang sabar."

alu mengabarkan mereka bahwa Dia juga menguji para rasul-Nya dan

orang-orang pilihannya demi kebaikan diri mereka, ,t ll3$Wl'#
'tjifi "Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kcsengsaraan, serta

digonc angkan (dengan bermacam-macam c obaan). "

f.6W artinya kefakiran, sedangkan lafazh ffir| artinya

kedamaian, dan ia diguncang oleh fitnah serta penganiayaan."2s2s

ooo

Tafsir Surah Al Fath

11166lFirmanAltahra'ata,i7€*yfi?7i4?fiiy3,A'iK,lii;lciii;
8 ry r,;rl i$'ej.itj gffii lH .it;'#l "Diatah yang tetah

menurunkan ketenangan kc dalam hati orang-orang muktnin supmya

keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah

"" (Qr. Muhammad $71: 31)
25" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Talwil Ayi Al Qur'an

01d.26, h. 39) dengan sanadymgtelah disebutkan sebelumnya.
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ada). Dan kepunyaan Allahlah tentora langit dan bumi dan adalah Allah

Maha Mengetahui tagi Maha Bijaksana.'as2e

Dia berkata, "Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad

SAW dengan membawa syahadat la ilalu illa allah. Setelah orang-

onang mukmin membenarkannya, Dia menambahnya dengan shalat.

Setelah orang-orang mukmin melaksanakannya, Allah SWT

menambahnya dengan puasa. Setelatr mereka membenarkannya, Allatt

SWT menambahnya dengan z:,kat. Setelah mereka membenarkannya,

Dia menambatrnya dengan haji. Setelatr mereka membenarkannya,

AIIah SWT menambahnya dengan jihad.

menyempurnakan agama mereka, seraya berfirman,

Ur'ic{'g i++5 G* W t8
Allah SWT lalu

&;Fii31i'A1
'Pada hari ini telah

Kusempurnokan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cahupkan

lrepadamu nibnat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama

bagimu'." (Qs.Al Maa'idah [5]: 3)2530

11167 | F irman A I lah Ta' al a,'ii{11i " K" t, nongan. "

Dia berkata, "Maksudnya adalah ohmat.'2531

" er.Al Fath (as): 4.

''0 Al Aliri meriwayatkannya dalam AsySyoi'ah (h.102-103) dengan sanad-ny4 ia

berkata: Abu Balcr bin Amr bin Said Al Qarathisi menceritakan kepada kami, Abu Bakar

Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur f At-Tofsir bi Al Ma\sur (ld. 6, h. 7l). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih,

dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas. Ia menambahakan setelahnya: Ibnu Abbas berkata,

"Keimanan yang paling kokoh, yang paling benar, dan scmpuma, dari penduduk langit

dan bumi adalah syahadal la ilaha illallah.
6r Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryan An Tahwil Ayi At Qur'an

ffld. 26, h. 45) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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[11681 Firman Allah Ta'ala, #.fi V n 4,*,*yI6!g:$tb$
WV, il'-- 65 SfsbW Xz}Hr e.iri* ,,suprya Dia

memasukkan orang-orang mulcrnin laki-laki dan perempuan ke dalam

surga yang mengalir di bav,ahnya sungai-sungai, mereka l@kal di

dalamnya dan supaya Dia menutupi kcsalahan-kcsalahan mereka.

Dan yang demikian in odalah kcberuntungan yang besar di sisi

Allah.'2532

Ia berkata, *Allah SWT telah menerangkan kepada Nabi-Nya,

firman-Nya, ,i.96|-*fibA dengan memakai huruf laam, seperti

firman-Nya, 4i u;3lU,'il 6f 'j;).iLlSAl yans merupakan takwil

dengan mengulangi perkataan 'i'l 6t 6J- @ t ; fri in f;6 Gy

'Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu lcemenangan yang

nyata, Supaya Dia memasukkan orang-orang mukrnin laki-laki dan

Wrempuan kc dalam surga yang mengalir di bawahnya sangai-sungai'.

Oleh karena itu, huruf wau tidak dimasukkan di antara kalimat sebagai

athaf,dan tidak dikatakan .,-,iit',Pt+3 i."""

t116el Firman Allah Ta'ata, 
";Y 

S;1 ; tly{,}i: ,t}|fi, -;+;ii';rt- 
S

ifr e i1;K 6;s "y-(z- fr 5i &-i\4; b|=blrl ;1 i#-b *.$
$lfiKj?2 " Katakanlah kcpada orang-orang Badui yang tertinggal,

'Kamu akan diajak mtuk (memerangi) kaum yang memrynyai kehntan

yang besar, kamu aknn memerangi mereka atant mereka meryterah

(masuk Islam). Maka jilra kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan

memberikan lrepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling

As-Suyuthi ddanAd-Dtarr Al Mantsurfi At-Tdsir bi Al Ma'tsur (ld. 6, h. 7l).
'" er.Al Fath (as): 5.
2533 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

Old.26, h. 46) dengan sanadyangtelah disebutkan sebelumnya.
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sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan

mengadzab kamu dengan adzab yang pedih'.'as34

Dia berkata, "Firman-Nya ;r;:, -,Y s;15 JL{'7i:,^aksudnya
adalah bangsa Persia."2535

[11701 Firman Allah Ta'ala, $;$fitb AtfY "Allah menajibkon

keryda mereka kalimat tokwa.'4536

Ia berkata, "Maksudnya adalatr syatradat la ilaha illmllah.ltu
merupakan pangkal dari setiap ketakwaan.''537

[11711 Firman Allah Ta'ala, ,Afiili;OA A lA"Tanda-tando
mereka tampak pada muka merel@ dari bekas suiud.'a53E

'" et.Al Fath (a8): 16.

'" I'nu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qu'an Al Azhim AH 7,h.320). Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

'" e..At Fath @s):26.
'" Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bqyan An Tahvil Ayi At Qur'an

$1d.26, h. 67) dcngan sanad-nya" ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menccritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kc,padalcu

dari Ali bin Abu thalhaln" dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalan Ad-Dub (ild. 3, h. 135l-1352) dengan

sanad-nya, ia berkata: Bakar bin Sahl Ad-Dumydtri menccritakan kepada kami,

Abdullatr bin Shalih mcnceritakan kepada lcami, Muawiyah bin Shalih menceritakan

kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas, ia berkana, *Syahadat la ilaha
illallah;'

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Asma va As6hifat (h. I32)dengan sanad-

ny4 ia berkata: Ibnu Abu Ishak Al Muzal&i mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan

Ath-Tharaifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada kami,

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Arr'm Al Azhim (ild 7,h.327).la
menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyrthi dalan Ad-Durr Al Mantsur fi AbTafsir bi Al Ma'uw (ld. 5, h. 80). Ia

menisbatlonnya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Abbas.

'"er.AlFath @B):29.
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Ia berkata, "Firman-Nya, J*Sr!) 4 iQ.Maksud lafazh as-

srrzr adalah al husn (kebaikan)."253e

Ill72l Firman Allah Ta'ala fr, t-4b'S lA"* "Muhammod itu

adalah utusan Atlah dan orang-orang yang bersama dengan Dia.'2540

Ia berkata, "Para sahabatnya dan yang seperti mereka.

Maksudnya, sifat mereka telah termaktub dalam Taurat dan Injil sebelum

Allah SWT mencipakan langit dan bumi."2sal

ooo

Tafsir Surah Al Hujuraat

[11731 Firman Allah Ta'ala, Eg "-rg; $,, a* &V in { Wil'51 qi-

W A 'f il,7:n7 "Ho, orang-orang yang berbnan, janganlah kamu

mendahului Allah dan rasulnya don bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Malw Mendengar tagi Maho Mengetahui.'QS+2

s" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an
01d.26, h. 70) dengan sanadyangtelah disebutkan sebelumnya.

AI Baihaqi meriwayakannya dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat

(ld. 2, h. 286), dengan sanadyangtslah disebutkan pada atso sebelumnya

Ibnu Katsir menyatalonnya dalam Tafsir Al Qt'an Al Azhim (jld 7, h. 342';.la
menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'ntr (ild. 6, h. 82).

Ia (As-Sun$hi) berkata: Muhammad bin Nashr meriwayatkannya dalam kitab
Shalat, dan Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi dari Ibnu
Abbas.

'*e..AlFattr (4s):29.

"o' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bayan An Tahvil Ayi Al Qtr'an
(tld.26, h. 70) dengan soud yangtelah disebutkan pada- atso no. I 169.*' 

Qr. Al Hujuraat (49): l.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah, jangan mengatakan sesuatu

yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah."25a3

IttT4lFirmanAllahTa'a-la,L,iWlj.#r$31'uriJliAW,b
Sifytqtj.gXJi$a$$ri;\$y.-jie,*$,;lA,;i*i&q''iy*
C{r;51U-';iitYj,j,|\t;Do, kol* ada dua golongan dari mereka

yang beriman itu lrcndaHah kamu domaikan antara

keduanya! Tapi kalau yang satu melanggo perjanjian terhadap yang

lain, hendaHah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai

surut kcmbali pada perintah AUah. Kalau dia telah surut, damaikanlah

antara keduanya merurut kcadilan, don hendaHah kamu berlaht

odil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaht

adil.'aw

Dia berkata, "Sesungguhnya Allah SWT memerintatrkan Nabi

SAW dan kaum mukmin, bahwa jika terdapat dua golongan dari mereka

berperang, maka bawalah perkara mereka ke hadapan hukum Allah SWT,

dan menjadi penengah bagi keduanya. Jika mereka menespon, banrlah

mereka dihadapi dengan kitabullah, sehingga dapat dibedakan antara

yang teraniaya dengan yang menganiaya. Barangsiapa enggan, maka ia

telah melampaui batas, sehingga sang Imam berhak untuk

*'Atlr-Thabari meriwaya&annya dalan Jami' Al Bayu An Tahvil Ayi Al Qar'an
(tld. 26, h. 74) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali meirceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menccritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyatalonnya dalam Tafsir Al Qur'm Al Azhim 01d.7, h.345). Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyrthi menyatakannya dalam Al ltqan fi Uun Al Qur'm (lld. 2,h. 43) dur Ad-
Dun Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malszr (ld. 7, h. 84). Ia menisbailkannya kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Abu Nu'aim dalarn Al
Hilyah, dari Ibnu Abbas.* qs. Al Hujuraat Q9):9.
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memerangi\yd,2'4' sampai mereka memenuhi apa yang harus dipenuhi

dari hak Allah SWT, dan menerapkan hukum Allah SWT.u2s46

kcbanyakan purba-sangka (lcecurigaan), karena sebagian dari purba-

sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kebwukan orang dan

janganlah menggunjingkon satu sama lain. Adakah seorang di antara

kamu yang sulm memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka

tentulah kamu merc&a jijik kepadarrya. Dan bertakwalah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha

Penyayang.'lsa?

ra berkata, "Lafazh fiiar$ ;;ifr'fi(ir.5i (fi- maksudnva

yaitu, Allah SWT melarang seorang mukmin yang satu25a8 berprasangka

buruk dengan mukmin yang lain."zsae

11176l Firman Allah Ta'ala, lr*$j "Don ianganlah mencmi'cori

keburukan orang."

.a' Dalam Ad-Durr At Mantsur fi At-Tartir bi Al Ma-tsw tertulis: dan orang-orang

mukmin memerangi mereka

"* Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Tahwil Ayi Al Qur'an

Cld. 26,h. 8 l) dengan sanad yangtelatr disebutkan pada atst sebelumnya

As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma\sur 0ld. 6, h' 90)' Ia

menisbalkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu

Abbas.

'*' Qr. Al Hujuraat Q9): 12.

'* DalamAd-Durr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'Burtertutis: rii
,t' Ini merupakan tambatran yang terdapat dalan Ad-Dun Al Montsar fi At-Tafsir bi

Al Ma\sur,
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Dia berkata, 'Allah SWT melarang seorang mukmin yang satu

mencari dan mengorek aib (saudaranya)2sso sesama mukmin."2ssl

$1771 Firman Allah Ta'ala,

'€; $13 'ni iL'S $f
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antoa lcamu yang

suka memakan dagrng saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah

lramu merasa jiik kepadanya. Dan bertalcwalah kcpado Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Perurima tobat lagi Maha Penyayang."

''o Ath-Thabari meriwayatkannya dalan Jami' At Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an
01d.26, h. 85-86) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menccritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalam Ad-Dm Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 5, h. 92 dan

94) berkata: Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi
meriwayatlcannya dalam.$z'ab Al Iman, dari Ibnu Abbas.

Al Imam Al Hafidl Abdullah bih Muhammad bin Ja'far yang terkenal dengan nama

Abu Syaikt meriwayatkan atsq ini(no. ll77) dalam kitabnya, At-Trubikhwa At-Tanbih
(h. 82, 107) dengan sanad-nyao ia berkata: Abu Bakar bin Yakub menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami, Abu Shalih
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Tak terdapat lafaztr: irr-t padapenwayatannya.

As-Suyuthi menyatakannya dalam Al ltqan fi-Ulum Al Qur'an (Jld- 2, h. 43). Ia
menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"5' As-suyuthi dalam Ad-Drrr Al Mantstr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 6, h. 92

dan 94) berkata: Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi
meriwayatkannya dalam Syt'ab Al Iman, dari Ibnu Abbas.

Al Imam Al Hafizh Abdullah bin Muhammad bin Ja'far yang terkenal dengan nama

Abu Syaikfi meriwayatkan atso tni (no. ll77) dalam kitabnyq At-Taubikhwa At-Tanbih
(h. 82, 107) dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Bakar bin Yakub menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi menceritakan kepada kami, Abu Shalih
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas. Tak terdapat lafazh: t'uf. padaperiwayatannya.

As-suyuthi menyatakannya dalam At ltqanfi'Utin Al Qur'an 01d.2, h.43). Ia
menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

.'JLt- it bL\ U1 W W,*rZ.{i
i/,dst q *; 'e ,Da)t 

iangantah
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la berkata, "Allah SWT mengharamkan orang mukmin

menggunjing saudaranya yang lain, sebagaimana Allah SWT

mengharamkan mayat bagi mercka."2s52

ooo

Tafsir Surah Q""f

tUTSl Firman Allah Ta'ala, ,-fi o!:J$i.3*Qo"l Demi Al Qw'an
yong songat mulia.'ass3

Dia berkata, "I-afazh, Qaaf, Nuun dan semisalnya, merupakan

sumpatr yang Allah SWT gunakan, dan kalimat-kalimat tersebut

merupakan nama-nama Allah S1y1.rrssa

lllTglFirman Allah Ta'ala, *fi "Yang sangat mulia."

ut'Ibid

"t'Qr.Qaaf (50): l.
"* Atlr-Thabari meriwayatkannya dalan Jani' At Bayan An Tahwit Ayi Al Qur'an

(11d.26, h. 93) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Asma wa Ash-Shifa, (h. I 19) dengan sanad-

ny4 ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak Al Muzakki mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyatakannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (11d. 7,h.373).
As-Suyrthi menyatakannya dalarn Ad-Durr Al Mantsar fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

(ld. 6, h. l0l). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu

Abbas.
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Dia berkata, "Maksudnya adalah Al Korim (yang sangat

mulia)."2s55

t11S0l Firman Allah Ta'ala, e;;i ;1e ,ir ;*iE fr ,irU$K [,g{ {' v "- l.-'-
" Sebenornya, mereka telah mendustakan kcbenaran ,tatkala kebenaran

itu datang lrepada merekn, maka mereka berada dalam kcadaan kncau'

balau.'zss

Dia berkata, "Dalam keadaan yang sangat berbeda.''s57

tltsq Firman Allah ra'ata, &nV&Ld$WeiV(1"'"'i ";;:'.it3

W C.i "Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya

gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala

macam tarutman yang indah dipandang mata.' t558

Dia berkata, "Maknanya adalah baik."25se

[11821 Firman Allah ra'ala, 3=-ir"{6 &t'lii$ "Dan pohon

hrma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mcyang yang bersusun'

susun."25@

655 As-suyuthi menyebutkannya dalamAl Itqanfi Uum Al W'ot (ld. 2, h. 43) dan

Ad-Durr At Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsr (ild. 6, h. 102). Ia menisbatkannya kepada

Abdurrazalq Abd bin Humaid, serta Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"* Qr. Qaaf (50): 5.

"t' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

01d.26,h. 95) dengan sanadyatgtelah disebutkan padaatsuno. 1178.

As-suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqan fi Uum Al Qur'an (ld. 2, h. 43) dan

Ad-Dtrr Al Mantsurfr At-Talsir bi Al Malsur Qld.6, h. 102). Ia menisbatkannya kepada

Abdurrazak, Abd bin Humaid, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'" Qr.Qaaf (50): 7.

"t'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

01d.26, h. 95) dengan sanadyangtelah disebutkanpadaatso no. 1178.

'* Qr.Qaaf (50): lo.
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Dia berkata, "Lafazh ,?t tmaksudnya adalah yang tinggi-

tinggi."256l

[1183] Firman Allah ra'ata, )-* *'i A O i S ,;:* $l'n*
"Malca apakah Kami letih dengan penciptaan yong pertama?

Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang pencipaan yang

bctru.'a5oz

Dia berkata, "r-afa/n ;jlt ,itlU [s{r1 maknanya adalah,

Kami tiada letih dengan pencipaan yang pertama."2563

t11841 Firman Allah Ta'ala, ** * 
-n ,# .t i & "sebenmnya

mereka dalam Keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang bartt. "

Dia berkata, "Maksudnya adalah, dalam keragu-raguan tentang

adanya kebangkitan.''54

2nr Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balnn An Takwil Ayi At Qur'an
$ld. 26, h. 96) dengan sanod yangtelatr disebutkan pada atso no. 1178.

As-Suynthi menyatakannya dalam dalam Al hqanfi Uum Al Qr'an (ld. 2, h. ,14)

dan Ad-Dun Al Mantsurfi ArTofsir bi Al Ma\sur (ild. 6, h. 102).* 
Qr.Qaaf (50): 15.

x63 Ath-Thabari meriwayafikannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi At
Qur'm (Jld. 26, h. 98) dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Shalih menceritakan
kepadaku, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 7). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"t Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Talcwil Ayi Al
Qur'an (Jld. 26, h. 98) dengan sanad-ny4 ia berkata: Abu Shalih menceritakan
kepadaku, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari
Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 7). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalan Al ltqanfi Uun Al Qur'an (ild. 2, h. ,14) dengan lafazh:fi labsin,
yang artinya dalam keraguan.
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t I 1 ssl F i rman A I lah ra' a t a, 55';it "lS +,;;j Y );3,;^'ij 6A iA3

*S rb CAy,,Dan sesungguhnya l{ami telah menciptapan manusia

dan mengetahui apa yang dibisilckan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat

kepadanya doripado urat lehernya.'2s65

Dia berkata, "Lafazh *;fi ,F maksudnya adalah urat

leher."256

trls6l Firman Allah ra'ola,3*,*; {l$tfivL*e "Tiada suatu

ucapan Wn yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat

Penganas yang selalu hadi-."2sst

Dia berkata, "Dicatat semua yang dibicarakannya, baik

maupun buruknya, sampai-sampai Dia mencatat perkataannya, 'Aku

telah makan, telah minum, telah datang, dan telah melihat'. Sampai

ketika hari Kamis, seluruh perkataan dan perbuatannya diperlihatkan

kepadanya, dan ia mengakui perbuatan serta perkataannya, baik yang

buruk maupun yang baik, seperti dalam firman-Nya, it6-li'if W
;#X F il6 -4i 'Allah menglwpuskan apa vans Dia

kehendaH dan merutapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-

Nyalah terdopat Ummul Kitab (Lauh Mahfuh) '. " (Qs. Ar-Ra'd [13]:

39)."u'

*u'Qr.Qaaf (50): 16.
25* Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qtr'an

(lld. 26,h. 99) dengan sanad yarrg telatr disebutkan sebelumnya-

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al

Bulhari (ild. 8, h. 458), ia berkata: Ath-Thabali meriwayatkannya melalui jalur Ali bin

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi menyatakannya dalam Al ltqanfi tllum Al @rr-* old. 2, h. 4$ danAd'

Dun Al Manrsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 103). Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

't'Qr.Qaaf (50): 18.
,5tt Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 7, h. 377).la

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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llrs7l Firman Allah ra'ata, 1;:i Xdb{)i$K3$iA';;3 ,tLK fA
fS fi"sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini,

maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu,

maka penglihatanmu poda hari itu amat taiam.'2s6e

Dia berkata 'Maksud yang Allah tujukan dalam ayat ini adalah

orang L"6t.:r2s?o

tllssl Firman Allah ra'ata, $.i\ K1LUX i;t'di i# i i6
"Allah berfirmon, 'Janganlah kamu bertengkar di lndapan-Ku,

padahal sewngguhnya aht dahulu telah memberikan (mcaman

kepadomu'.'E7r

Dia berkata, "Mereka meminta maaf tanpa udzur, maka

Allah SWT mematahkan hujjah mereka dan menyangkal perkataan

merel< ."2s72

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fqth Al Boi (ild. 8, h. 417) secara

ringtos. Ia menyandarkannya kepada lbnu Jarir dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.tt 
Qr.Qaaf (50):22.

''o Ath-Thabari meriwayatkannya dalarn Jani' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qtr'an
(11d.26, h. lo2) dengan sanad-ny4 ia berkafia: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim, (Jld- 7, h. 379). Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalatr' Ad-Durr Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'tstr (ild. 6, h. 106). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.

"" Qr.Qaaf (50): 28.

"'Atlr-Th"bari meriwayatkannya dalarn Jami' Al Bryan An Tabwil Ayi Al Qur'an
(J\d.26, h. 105) dengm sanad yang telah disebutkan sebelumnya.

As-suytrthi dalam Ad-Durr Al Mantswfi At-Tafsir bi Al Ma'uur (ild. 5, h. 106). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.
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tllsel Firman Allah ra'ata, W i4bl l i; ; ;ti Utl iSS

,# u,tr rdr'i,i .i \jii "Don berapa banyatmya umot-umat yang

telah l{ami binosakan sebelum mereka yang mereka itu lebih

besar lrekaotannya daripada merelra ini, maka mereka (yang telah

dibinasakan itu) telah pernah menielajah di beberapa tregerl Adakah

(mereka) mendapat tempat lari (dari kcbinasaan)?,'573

Dia berkata,"]Iafa?/r- +1ji A'6,1i maksudnya adalah menjelajah

negeri."2s?4

t11901 Firman Allah Ta'ala, ,rY'iT\6 ,?tl| ,>-Sili (i( ifri
y3 . Al Vi +€i l+ "Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan

tangit dan bumi dan apa yang ada antara keduonya dalam enam

masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletilnn.'zs1s

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh yfi nmaknanya adalah, dari

kelelahan."2576

ooo

"'Qr.Qaaf (50):35.

''n Ath-Ttrabari meriwayatkannya dalun Jami' Al Ba:yan An Takwil Ayi Al Qur'an

fild. 6, h. I l0) dengan sanad .yangtelatr disebutkan pada atso no. I 187.

Ibnu Hajar Al Asqlani menyebutkannya dalam Fath Al Bari (Jld. 8, h. 459), ia

berkatq 'Ath-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas."

As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur fi At'Tafsir bi Al Ma'*ur (ild. 6, h. 159). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

"t Qr.Qaaf (50):38.

'" Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jani' Al Bayan An Takwil Ayi Al Qur'an

01d.26, h. lll) dengan sanadyangtelatr disebutkan padaatsar.no. 1187.
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Tafsir Surah Adz-D zaadyaat

t11911 Firman Allah Ta'ala, ,{AE$#L "Demi langit yang

me mryny ai j al on-j al an.' 2 5 7 7

Dia berkata, "Maksudnya adalah yang mempunyai akhlak

baik.''578

111921 Firman Allah Ta'ala, '"tffi j$ "TerhttuHah orang-or(mg

yang banyak berdusta.' a57e

Dia berkata, "Terlaknatlah orang yang ragu-ragu."2580

l1l93l Firman Allah Ta'ala, 6;3 ily i iili "goit l orang-

orang yang terbenam dolam kebodohan yang nyata.'a'gt

"' Qr. Adz-Dzaariyail,(5 1): 7.
ut Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al Bryan An T&til Ayi Al

Qar'an (ld. 26, h. ll8) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadalcu dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsa tersebut, dan ia

menambahkan atasnyq "Dan ada yang derkatq 'Yang mempunyai perhiasan'."

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 6, h. ll2). la menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abu

Al Hatim, dari Ibnu Abbas.

"" Qr. Adz-Dzaariyaat(5 I): I0.

"'o Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta\til Ayi Al Qur'an
(J1d.26, h. I 19) dergan sanad yang sama pada otsar sebelumnya

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin Qld. 7,h. 392').

Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalam Fath Al Bari bi Syoh Shahih Al
Bukhari (ld. 8, h.463) dengan lafaztr: Oy'.t.i(lt i,rJ.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur'At Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 6, h. l2). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu

Al Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mencantumkannya dalam Al ltqan (ld. 2, h. ,14) dengan lafazh: Al
murtaqbuun.

"t' Q.. Adz-Dzaariyaat(5 1): l l.
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Dia berkata, "Mereka terus-menerus dalam kesesatan. 
2582

t[g4lFirman NlahTa'alo, 'ttji$ t6l :t, ? i;-"Gt*iP"*balasot
itu) iatah pada hari tetika mereka diadzab di atas api neraka-'osE3

Dia berkata, "Yu'adzdzibtrun (Merekadisiksa)."25u

lu95l Firman Allah Ta'alo,'bfrliJlti;*r;g "Di dtmia mereka

se dikit sekali tidw diwaWu malam.' a585

Dia berkata, "Yanaamunn ( Mereka tidur).'2se

"o Attr-Thabari meriwayatkan keduanya dalan Joni' Al B6yan An Ta\il Ayi Al

Qur'an secaraterpisah (ild. 26, h. 119 dan 120) dengan soudyangsama-

As-Suyuthi menyebutkan keduanya dalarn Al Itqanfi 'Uun Al Qar'an (11d.2,h.4)

dan Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. ll2). Ia menyandarkan keduanya kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Al Hatim, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh Al Bukhari dalan Al Janti As-shahih bi Hasywti As-sanodi cld. 3,

h.192) dengan lafazlr: Fii ghanvati zlalaalatihim yatamuddwn.
Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Bei tnld.8, h. 456).

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabari menyambrmgkannya dari jalur Ali, dari Ibnu

Abbas.

't' Qr. Adz-Duariyaat(S 1): 13.
5* Atlr-Thabari meriwayatkan keduanya dalam Jami' Al Bayan An Tdyil Ayi Al

Qur'an secaraterpisah (J1d.26,h. l19 dan 120) dengmsanad yang sama-

As-suyuthi menyebutkan keduanya dalarn Al Itqanfi 'Uum Al Qur'on (Jld.2,h. 4)
dan Ad-Dur Al Mantsur (ld. 6, h. I l2). Ia menyandarkan keduanya kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu Abu Al Hatim, dari Ibnu Abbas.

Dinyatal€n oleh Al Bukhari dal?mlr Al Jami As-shahih bi Hasyiyati As-sanadi Qld.3,
h. 192) dengan lafadr: Fii ghomrati zhalaalatihimyatamaadduun.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Bori (ild. 8, h. 466).

Ibnu Abu Hatim dan Ath-Thabari menyambungkannya dari jalur Ali, dari Ibnu

Abbas.
25t5 

Qs. Adz-Dzaaiyaat(51): 17.
2586 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qur'an

01d.26, h. 123) dengan sanadyangsama.

Dinyatakan oleh As-suyrthi dalam Al ltqan Old.2, h. 44) dan Ad-Dur Al Mantsur

01d.6, h. 113). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Ibnu

Nashr, dari Ibnu Abbas.
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t1le6l Firman Allah ra'ata, ff3|* at w.r.k;itr,1xrvi erit
"Kemudian istrinya danng memekik lalu menepuk mukanya sendiri

sercrya berkata, '(Aku adalah) seorang Wrempuan tua yang

mandul'."2587

Dia berkata, "I,afaz/r. ilC maksudnya adalah, dalam

kemarahan."25E8

t11971 Firman Allah Ta'ala, qA JK7 "Lalu menepft mukanqlo."

Dia berkata, u Lathamat @ia menampar)."2t8e

[1f9SI Firman Allah Ta'ala, '6A 4; 'r+ 'iij13 "yorf ditandai

di sisi Tuhanmu untuk membinosaknn orang-orang yang melampaui

botas."259o

Dia berkata, " Mu'allamatun (Y angdiketahui).'2sel

t11991 Firman Ntahra'ata, "rr1 5 H" J$ +tri t;1 "lulaka Da
(Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata, 'Dia

adalah seorang tukang sihir atau seorang Stla'.'asc'

"t' Q.. Adz-Dz-aariyail (5 l): 29.
2588 Ath-Thabari meriwayatkan keduanya dalam Jami' Al Bayan An T&eit Ayi Al

Qur'an secara terpisah (J1d.26, h. I 19 dan 120) dengan sanadyangsamu
As-Suyuthi menyebutkan keduanya dalam Al Itqan Q1d.2,h.44).
TEe lbid.

"* Qr. Adz-Dzaariyail(51): 3a.

"" Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Jami As-Shahih, (pembahasan tentang

tafsir)catatan pinggir l^r-Saz adi (Jld,. 3,h. 192).

Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalam Fath Al Boi bi Syarh Shahih Al
Bukhui (ild. 8, h. 467).

Ibnu Al-Munzir menyambungkannya dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

"' Qr. Adz-Dzaariyad,(5 1 ): 39.

TAFSIRMNUABBAS



Dia berkata, *Untuk kaumnya atau dengan kaumnya"'25e3

tr200l FirmanAllah Ta'al4 $iri $ fi,6 if:;5 "Danloqit

itu Kami bangun dengan kelamsaan (Kami) dan sesungguhnya Kami

b enar -benar berhtosa. "2 
5e4

Dia berkata, ,,Lafazh fi maksudnya adalah bi quwwatin

(dengan kekuasaan)."25e5

tl20llFirmanAllah ra'al4 .$A. {1 ,;}t5 ""$ i;fi- Y3 "Mt

Afu tidak mencipakan iin dan manusia melainkan supaya mereka

mengab di kepada- Ku.' 2 5%

25e3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami', Al Balan An Tdtil Ayi Al Qur'an

(rld.2?,h. 3) dengan sanad-nyao ia berkata: Ali menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

ihalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari

Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsar tersebut. Ia menambahkan: Dan

dikatakan pulq "Yang mempunyai perhiasan."

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalart Ad-Dr Al Mantswr fi At'Tafsir bi Al Ma'tsw

6ld. 6, L. f f S) dengan lafaztr: ,ip. lamenyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al

Mun&ir -Hatim- 
dari tUnu {UU6s.

As-suyuthi mgncantumkannya dalarr- Al ltqan fi 'utum At Qur'm (ild. 2' h. 44)

dengan 171szlY i3fr.

"* Qr. lazlozaariyaat (51): 47.
,trt Diriwayotkar oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan An T&til Ayi Al Qar'an

(lld. 27,h- 6) dengan sanad yang sama pada atsar sebelumnya

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Asma' wa Ash-shifat (h. 161) dengan

sanad-ny4 ia berkata: Ibnu Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami, Abu Al

Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, utsman Ibnu sa'id menceritakan

kepada kami, Abdullah lbnu Shalih menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin

shalih, dari Ali lbnu Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsar

tersebut.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan (ild. 2, h. 44) dan Ad-Dur Al Mantsur fi
At-Tafsir bi Al Ma-tsur old. 6, h. 115). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir' Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Al Hatim, serta Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas'

"* Qt. Adz-DzaariYazt(51): 56.
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Dia berkata, "Kecuali untuk tunduk beribadah dalam keadaan

taat maupun ketidaksenang 
^r.:fl'e1

lt2trtlFirmanAllah ra'ala, Aiii i91'*ri stf i :6i'e'y "&stngulaqn

Allah Dialah Maha pemberi rezeH yang memptnyoi kcktntan lagi sangat

667r.'nse8

Dia berkata, "Yang Maha Perkasa."2se

EzBlFinnmAlhh ra'da, eJ#i,-$ # v* i;i $t W '"-i$ "rg

"Mako senmgguhrrya mtuk orangerang zlnlim ada bagian (siksa)

seperti bagian teman merekn (dahuQ; makaiangmlah mereka meminta

kcpada-Ku untt* meryte geralmnrrya. "2ffi

Dia berkata, "I-afa*(t\ maknanya adalatr dalw an (bencana).2sr

ooo

6r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalzrn Jami' Al Bayn An Ta\cil Ayi Al Qtr'an
(tld. 27 , h. 6) dcngm sanad yang sama pada atss no . ll99 .

Ibnu I(*sir mencantumkannya da$m Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 7, h. 401)

dengan lafaztr: tfiO*./rft rrl ir.
Dinyatalcan oleh As-Suffi aiim'U-Ur Al Mantsur fi At'Tdsir bi Al Ma'tsw

(ld. 6, h. I 16). Ia menyandarlcannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Al Hatim, dari Ibnu

Abbas.

"* Qr. Adz-Dzaaiyaar(51): 5s.
6e Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tafuil Ayi AI Qur-an

(jtd.27,h.9).
Al Baihaqi menyebutkannya dalam Asma u,a Ash'Shifot (h" 16l) dengan soud

keduanya dan atsar sebelumnya.

As-Suyuthi menyebutkan keduanya dalam Al Itqan (11d. 2, h. 4) dan Ad'Dw Al
Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma).rur (ld. 6, h. I 16).

'* Qr. Adz-Dzariyaat(51): 59.
2@r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tdtil Ayi Al Qar'an

01d.27,h.9) dengm sanad yang sama pada atsar sebelumnya

Dinyatakan oleh As-Suyuthill ltqan (ild. 2, h. 44) dan Ad'Dur Al Manmtr fi At-

Tafsir bi Al Ma'tsur 01d.6, h. 116). Ia menyandarkannya kepada lbnu Jarir, dari Ibnu

Abbas.
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Tafsir Surah Ath,Thuur

ll204l Firman Allah Ta'ala, tj;ItiI\ "Dan lout yang di dalam

tanahnya ada api.'2602

Dia berkata "Al mah,buus (Yang tertahan [tersimpan]1;4603

tf205f Firman Allah Ta'ala, fi $3i 3fi ii "foao hori kctika

langit benu-beno bergoncang. "2M

Dia berkata, "Taforiikan @ergerak).ffs

ll2mlFirmanAllah Ta'ala, (L" '&+ )6 dJt -7rrf:4 & "P&
hari mereka didorong ke Neraka Jahanam dengan sekuat- kuatnya.'affi

'* Qr. Ath-Thuur (52): 6.
2@3 Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Batan An Ta\til Ayi Al Qrr'an

$ld. 27, h. 12) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali memcerialcan kepadalcq ia berlota:
Abu Shalih menccritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakm kepadalcu

dari Ali, dari Ibnu Abba Kemudian ia menyebutkan arsar tersebut.

Ibnu Katsir mencantumksnnyp dalam. fdsir 4l W'g.Al Azhim Old. 7, h. 405)

dengan lafaztr: ,-p\lt f UiiiJjl e#t /ilurh;J 15t,. Ali bin Abu rhalhatr
mengatakannya, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqan fi 'Uum Al Qar'an [ld. 2, h. 45) dan

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'twr (ild. 6, h. ll8). Ia menyandarkannya

kepada lbnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'* Qr. Ath-Thuur (52):9.
2o5 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari datam Jami' Al Balwr An T*tit Ayi Al Qur'an

$ld. 27, h. I 3) dengan sanad yang sarna pada atsw sebelumnya.

,, Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam At ltqan(ild.2, h. 45) dengan lafazh: 'li;,1 ;*
tJg t.

As-menyebutkannya ddan Ad-Dur Al Mantsur (ld. 6, h. ll8). Ia menyandar*annya

kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas. Ia

menyambunglonnya kepada alsar sesudahnya.* 
Qr.Ath-Thuur (52): 13.
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Dia berkata, "lafaz/r. .1rtt4
(didorong)."207

ltwTlFinnal Allah ra'ata, 2.{$ ;t:i'fi3 ;iii; -it;*t.6"'r6_3
"Mereka bersuka ria dengan aW yang diberikan kepada mereka oleh

Tuhan mereka; dan Tulun mereka memelihara mereka dari adzab

neraka. )ffi

Dia berkata, "I*rfaz/r.'tf-.5 maknanya adalatr rru'iibiin(mereka

terkagum-kagum).u'o

tl2ffilFim'mAllah ra'da,'frj: A 6 ,l-* #$ '#6 Wq$Y
U (K\ g;t y ;* n 4/ U C\ 'v-, "Danor&lserang

yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam

keimanan, Kami hubmgkan anak ctrcu mereka dengan mereka, dan Kami

tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereko, tiaptiap

monusia terikat fungan aW yang dikerjakannya."26l0

Dia berkata, "l-afazir- #\Vt maknanya adalatr moa

naq a s hnaahum (k arni tidak menguranginya). "26 
1 1

2@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\+il Ayi Al Qur'an
(tld. 27, h. I 3) dengan smad yang salrrn pada atso no. l2M.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Al ltqan 11d.2,h.45) dn Ad-Dur Al Mantsur

01d.6,h. ll8).
'* Qr.Ath-Thuur (52): 18.

'* Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqanfi 'Iltum Al Qar'an (ild. 2, h. 45). Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'oto Qr. Ath-Thuur (52): 21.
6rr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' At Bayan An T&til Ayi Al Qur'an

!ld. 27, h. I 7) dengan sanad yang sama pada atsar no. 1204.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan Qla\ dm Ad-Dur Al Mantwr (61119).

Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Hakim, dari lbnu
Abbas.

maknanya adalah ytdfa'uun
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[12091 Firman Allah Ta'ala, 3;y 1: l;r, ";S CW- 'b;Y- "D
dalam surga mereka saling memperebutknn piala (gelas) yang isirrya

tidak (menimbullran) lmta-kata yang tidak berfaedah dan tiada pia
perbuatan dosa.'26t2

Dia berkata, *Tidak ada kebatilan didalamnya. Lafazh i;-F$:
maksudnya adalah, tidak ada kebohongan."26l3

tl2l0lFinnanAllah Ta'alT 
"i& 

d & # 'J& "Mtxtugior

mereka menghadop kepada sebagian yang lain saling tarrya'

menanya."26Il

Dia berkata, *Apabila mereka dibangkitkan pada tiupan yang

kedua."26t5

[12rU Firman Allah ra'ata, r;jfifixv;xr;,a(L€y
"sesungguhnya Kami dahulu merynmbah-Nya. Sesungguhnya Dialah

yang melimpahkan kebaikan lagi Matn Penycyang."26l6

Dia berkata, "Iafa^ "d'; fty maknanya adalah al-lathiif

(Maha Lembut)."2617

"t' Q.. Ath-Thuur (52): 23.
nt3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al BaWt An Ta\til Ayi Al Qur'an

01d.27, h. 12) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan crsar tersebut.

Dinyarakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqan fi 'Uum Al Qur'an 01d.2, h. 45) dan

Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. ll9) dengan redalsi: Gi 1iJ I,
(tidak ada kebatilan). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatinr, dari Ibnu Ab6as.

"to Qr. Ath-Thuur (52): 25.
2o'5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani'Al Bcyan An T&til Al Al Qur'an

Old. 27,h. I 8) dengan sanad yang sana padt atso sebelumnya.

'" Qr. Ath-Thuur (52): 28.
2ot7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn An Ta\+il Ayi Al Qar'an

Old.z7,h. 18) dengan sanadyangsamapadaatso no. 1209.

Li-
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ltzrzl Firman Allah Ta'ala, ;f,lU)p.t, #$i?:i'"$;-f "Bahtran

merelra mengataknn, 'Dia adalah seorang penyair yang Kami tunggu-

tungu kcce lakaan menimpanya'.' 26 t 8

Dia berkata, "Irafacr- *Fq maknanya adalah al maut

(kematian)."261e

[t2l3lFirmarAllahTa'ata,'ailr*5i 'i i1 A$ W ;l'^D I
"Ataukah di sisi mereka ada perbendalroaon Tuhanmu atau merekakah

yang berlansa?26m

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Asma' wa Ash-Shifat (h. 92) dengan

sana&nya, ia berlcda: Abu Zalcariya bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabrkan kepada kami, Utsman bin Sa'id

meirceribkan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada IGIni dari

Mu'awiyah bin Shdih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia

menycbutlon arsar tercebut
Al Buffiari mc,ncantuurkannya dalut Al Janri As-Shahih bi Hasyiluti As-Sanadi Qld.

3, h. 193), ia berkaa Ibnu Hajar m€ncantumkannya dalam Fath Al Boi (ild.8, h. 468)'

dan Ibnu Abu Haim menyanrbungkannya dari jalur Ali bin Abu ThalhalL dari Ibnu

Abbas.

Dinyatakan oteh As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 120). Ia
menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.

'tt Qr. Ath-Thuur (52): 30.
26re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qur'an

Old. 27,h. 19) dengan sanad yang sarrra pada atso sebelumnya.

Al Bulfiad mencantumkannya dalam Al Jani As-Shahift, (pembatrasan tentang tafsir)

catatan pinggir As-Sanadi (ild. 3, h. 193).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Bqri (ild. 8, h. 468).

Ath-Thabad menyambungkannya dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi 'Uum Al Qur'an Old. 2, h. 45) dan

Ad-Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 5, h. 120). Ia menyandarkannya

kepada Ibnu Jrir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
2620 

Qs. Ath-Thuur (52):37.

TAFSIRIBNUABBAS 6rn6d



_-l=-

Dia berkata, "Lafazh 6j.|945i 'n F maksudnya adalah,

mereka yang berku asa."262r

ltzr4lFinnanAllah Ta'ata, ?I'i Ag'rli- 6y i"l n 6 W- oV

"Jika mereka melihat sebagian dari langit gttgur, mereka akan

mengatakan,' Itu adalah awan yang bertindihaindih t. u2622

r,i Dia berkatq "Irafaz/r- 115 makranya adalatr qdha'an

(potongan)."26ts

tl2tslFirmanAllah ra'ata, 'olQ-f 'di?i "S!3:'$ ai$:i\)tv ir-itliV
"Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zhalim ada adzab selain

daripada itu. Tetapi lcebanyakan mereka tidak mengetahui.262a

Ia berkata, "Adzabkubur sebelum adzab Hari Kiamat."2625

'62'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Baltan An Ta\vil Ai Al Qtr'an
Old.27, h. 20) dengan sanod-ny4 ia berkata: Ali menceritalcan kepadaku, ia berlcata:

Abu Shalih menceritakan kepada lrami, ia berkAe Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan aBa tersebut.

Dinyatakan oleh As-suyrthi dalam Al hqan (tld.2, h. 45) dm Ad-Dw Al Mantsur

(ld. 6, h. 120). Ia menyandarkannya kepada lbnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Abbas.

@ qs. Ath-Thuur(52): ,14.

'64 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qar'an
(t1d.27, h. 2l) dengan soud yang sama pada arr 5s!6ltrmnya.

Al Butfiari mencantumkannya dalan Al Jami As-Shahrr? (kitab Tafsi) bi Hasyiyati

As-Sanodi (ild. 3, h. 193).

Ibnu Hajar Al Asqatani menyebutkannya dalam Fath Al Bni $1d.8, h. 468).

Ath-Thabari menyambungkannya dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"n Qr. Ath-Thuur (52): 47.
2625 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Balnn An Ta\vil Ayi Al Qur'an

dengan sanad yang sarna pada atsar no. I 2 I 3.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Adzab Al Qabri wa Sualu Al Malakaini O. 76)

dengan sanad-ny4 ia berkata: Abu Zakariya bin Abi Ishaq mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia

menyebutkan airar tersebut

It,
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Tafsir Surah An-Najm

U2l6l Firman Allah Ta'ala, d;r;tiit "Yang memptnyai akal

yang cerdas; dan (Jibril itu) menanpaklcan diri dengan ruW yong

asli.2626

Dia berkata, "Maksudnya adalah yang berparas baik"2@7

It2tTlFinnarAllah ra'dq 'ei it ,h;f$ jii '6 $8- t-fli
"(Yaitu) Orang-orang ywrg menjauhi dosa-dosa besar dan perbtntan

kcji yong selain dari kesalahan-kesalahan pri7.'462E

Dia berkata, "Kecuali apa-apa yang telah lampau."262e

t121Sl Firman NlahTa'ala, ci61 {t qii* 65 ,D&t

bahwasanya seorcmg manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakawrya.'2630

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dar Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'aur
(ld. 6, h. 120). /a menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu
Abbas.

'" er.An-Najm (53):6.
2627 Diriwaydkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\,il Ayi At etr'an

61d.27, h. 25) dengan sonad-ny4 ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari
Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan atsar tenebut.

Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalam Fath Al Bsm bi Syorh Shahih Al
Bukhari (ild. 8, h. 480), ia berkata 'Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ali, dari
Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqanfi 'Ulum Al Qur'an (ild.2, h.45).
'u" er. An-Najm (53): 32.
262e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta,wil Ayi Al eur'an

01d.27, h. 38) dengan sanadymgsama sebelumnya.

Abu Ja'far An-Nuhasi menyebutkannya dalam Al- Qath'u wa Al ltstinaf @. 692)
dengan re.daksi: Illaa maa qad salaf,yakni al jahiliyah.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. t2l). ta
menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'u'o er. An-Najm (53): 39.
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Dia berkata, "Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat (setelah

ayattersebut),-#.i: b 6 ,** #i' |1#6 W( t-i? 'M'
orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengihtti

merelra dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan

mereka'.2631 Jadi, Allah SWT memasukkan anak cucu ke dalam surga

atas kebaikan orang fua mereka."2632

u2tglFirman Allah Ta'ala, i$$ gtl';r*,V "Don bahwasanya Do
yang memberikan kekayam dan memberikan kec*tttrnn.-2633

Dia berkata, "Yang memberi dan yang r16h".:r63

llzzulFirman Allah Ta'ala, ti;{i ,iJ *ta*rdekat terjadinya Hari

Kiamat.'263s

'" Qr. Ath-Thuur (52): 21.
2632 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan An Tabil Ayi At Qur'an

(11d.27, h. ,$4) dengan sanadyangsama pada airs no.1216.
Abu Ja'far An-Nuhas menyebutkannya dalam An-Nasikh wa Al Mansukh fi Al

Qur'an Al Karim @" 227) dengan sanad-nya, ia berkata: BaI<r bin Sahal menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Kemudian ia menyebu&an al,rar tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'*ur
(ld. 6, h. 130). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu

Mardawiyah, Abi Daud, dan An-Nuhas, dari Ibnu Abbas.
zc33 

es. An-Najm (53): as.
2634 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tafuil Ayi Al Qur'an

Old. 27, h. 45) dengan sanad yangsam4 dengan lafafu tt:b')tt 'othbt.

Al Buk'trari mencantumkannya dalam Al Jami As-Shahih bi Hasyiyati As-Sanadi Qld.
3, h. 193).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Bui fild. 8, h. 472).

Ibnu Abu Hatim menyambungkannya dari jalur Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu

Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan $ld. 2, h. 45) dan Ad-Dul Al Mantsur

fild. 6, h. 130). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.

'" er.An-Najm (53): 57.
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Dia berkata, "Dari nama-nama Hari Kiamat yang Allah SWT

agungkan dan peringatkan kepada hamba-Nya."2636

p22ll Firman Allah

me le n gahkan (rryo) ?' 
o o t'

Ta'ala, 'atlti$ "Sedang kamu

Dia berkata, "Laahuun (Mereka lalai)."2638

o00

Tafsir Surah Al Qamar

It222l Firman Allah Ta'ala, 'j.:{tiS5i;Cfr #i\ "Tetah dekat

datangnya soat itu dan telah terbelah bulan.'263e

Dia berkata, *Telah terbelah bulan sebelum hljrah." Atau ia
berkata, "Kejadian tersebut telah terjad i ;264o

d6Diriwayatkan olch Ath-Thabari dalam Jami' Al Balwt An Ta\til Ayi Al ew'an
(11d.27, h. 48) dengan soud yang sama pada atso no. 1216).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi ddam Al ltqan Qld. 2, h. 45) dan Ad-Dur Al Mantsw
(ld. 6, h. 13l). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

'0" et. An-Najm (53): 61.
68 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Barryn An Ta\til Ayi At Qn'an

Qld. 27, h. 48) dengan sanad yang sarna.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan (ld. 2, h. 45) dan Ad-Dur Al Mantyur
(ld. 6, h. 13l) dengan redaksi: te O*ji.Ia menyandarkannya kepada Ath-Thabrani,
Ibnu Mardawiyatr, Abd lr-Razz.aq, Al Faryabi, Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan lbnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'"Qr.AlQamar(5a): l.
m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami, Al Bayan An Ta\tit Ayi Al eur'an

(j(d.27, h. 5l) dengan sanad-nya, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abd Al 'Ala menceritakan kepada kami, Daud bin Abi Hind menceritakan
kepada kami dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan
alsar tersebut.
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Il223l Dalam riwayat lain pada ayat yang sama, ia berkata, "Kejadian

tersebut ada sebelum hrjratr; telah terbelah (bulan) hingga mereka melihat

belahannya."2fll

Ir2z4lFirmanAllah ra'ata,jj E fi i'i$Jr \fi. 8t lt'qrti
"Mereka dotang dengan cepat kppada peryEru itu. Orang-orang kafir

berkota,'Ini adalah hari yang berot'.'a&2

Dia berkata, "Iafa?h 'U*i3 maknanya adalatr naadhiriin

(mereka melihat).'ffi3

Ia meriwaydlcannya dengan sanad yang lain sopertinya, ia berkaia: Ishaq Ibnu

Syatrin menceritakan kepada lerni, Khdid bin Abdillah menceritakan kepada karti dad

Dard, dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arar tenebut.
dr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan An Ta\cil Ayi Al Qu'an

$1d.27, h. 5l) dengan sanadayao ia berkata: Ibnu Al MuBanna menceritakan kepada

karri, ia berkata: AM Al 'Ala menccritakan kepada kami, Dard bin Abi Hind

menceritalcan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan atso
tersebut.

Ibnu Katsir meircantumkannya dalan Tafsir Al Qur'm Al Azhim (ild. 7, h. '148). Ia

menyebutkan sanad Ath-Thabari. Ketiga sanad im tidak populer dalut Tafsir Atb
Thaboi sebqgaimana yang ia riwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas. Liltmrt ats o - ats ar sebelumnya

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. l3l). Ia

menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mardawiyalr, dan Abi An-Nu'aim dalam Ad'

Dalail, dari Ibnu Abbas.

-'qs. Al Qamar(54):8.
d3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta*il Ayi Al Qur'an

Old. 27, h. 45) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku,

dari Ali, dari lbnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arsar tersebut.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Bari (11d.8, h. 483), ia

berkata: Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur (ild. 6, h. 134). Ia

menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.
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llzzillFirman Allah Ta'ala, /{$*ftii"^Wr "Dan Kami anghtt

Nuh lre atas (bahtera) yang terbuat dari papan fun paht."2e

Dia berkata,"Lafazh /:J ^rk"anya 
adalatr al masaamiir (paku-

paku)."26n5

ll226lFirmanAllah fo'oto, /6" 'iff f; Kt, "&swrgulmln

Kami menciptakan segala sesuatu meru,mtt rtkwan.'2il6

Dia berkata, "Allah menciptakan semua maktrluk dengan

ketentuannya, dan Dia menciptakan untuk mereka kebaikan serta

keburukan dengan ketentuannya. Sebaik-baiknya kebaikan ialatr

kebahagiaan, dan sebunrk-buruknya "keburukan ialah kesengsaraan.

Alangkatr buruk zuahr keseng*rrr.,2647

ooo

Tafsir Surah Ar,Rahmaan

U2271Firman Allah Ta'ala, g6|Ji. 'r{lJlj 'f$rt "Dan tumbtrt-

tumbuhan dan polnn-plnnan kc &n-duanya turrduk kepafu-Nya.' 2 ilE

* qs. Al Qamar (54): 13.
a5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qar'on

Qld.27, h. 55) dengan sanadyangsarrapada atso sebelumnya
Ibnu Hajar menyebutkannya dalam Fath Al Bari (ild. 8, h. 483). Ia menyandarkannya

kepada Ali Ibnu Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 135). Ia

menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

'*qs. Al Qamar gg:a9.
2il7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Ta\til Ayi Al Qar'an

(j1d.27, h. 55) dengur sanadyangsama pada arr sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur f At-Tafsir bi Al Ma'uur
(secara ringkas) (ild. 6, h. 138). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir, dari lbnu Abbas.

'*t Qr.Ar-Rahmaan (55): 6.
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Dia berkata,"Lafazh|.$5 ialah yang tumbuh di atas permukaan

bumi (yaitu dari tumbuh-tumbuhan).'2ae

ll2zSlFirman Allah Ta'ala, ';:ilj "Dan pepohonan."

Dia berkata, "segala sesuatu yang berdiri di atas 6u1r.n-:r26s0

1122g1Firman Allah Ta'ala, ,5. q:-:;-t .?i{ft "Dan Allah

telah meratakon bumi wttuk maWthtk(Nya). "265 I

Dia berkatq *Maksudnya adalah untuk makhluk(Nya)3a6sz

t1230f Firman Allah Ta'ala, i63i't 45fi i $$ "o*
bij i-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harun bourya-'4653

Dia berkata, "l;rfa/r-,r;I\-lt maksudnya adalah jeram i 326sa

4'Atlr-Thabari meriwayatkan keduanya dalaa Jani' Al Bat'on An Ta\vil Ayi Al

Qrr'an secara terpisah (ld. 27, h. 68 dan 69) dengen sotad'nya, ia b€rkata: Ali

menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia bcrkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia

menyebutkan a/sar tersebut.

As-suyuthi menyebutkan kedganya.dalun Al ltqanfi 'Uum Al Qur'u (ild. 2, h. 46)

yang pertama_dengan lafaztr: .Jrlll .,lrc tt; tt. Sedangkan atsar yaag kedua dengan

lafazh: dti *'rr.3;- ti. Ia maiyebutkan keduanya dalam Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tatsir

bi At ila'tsur(ild. 6, h. 140).

As-suyuthi menyebutkan atsar yarlg pertama dengan lafaztrnya, dan yang kedua

dengan lafazh: ,t6 ,P 0t5 6. Ia menyandarkan keduanya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir,Ibnu Abu Al Hatim, dan Abi Asy-syaikh dalan AI 'udzmah, dad Abi Razzin

dan Al Hakim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyebutkan dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhim (ild. 7, h. 4il) dengan

tambatran alasnya di antara dua tanda kurung.
b5o lbid
'ott Qr.Ar-Rahmaan (55): 10.
rc2 Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tdtil Ayi Al Qur'an

Cld.27 , h. 70) dengan sanad yang sama pada also sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan fi 'Ulum Al Qur'an (ild. 2' h. 46) dan

Ad-Dar Al Mantsur (ild. 6, h. l4l). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mund"ir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

't' Qr. Ar-Rahmaan (55): 12.
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[12311 Firman Allah Ta'ala, i611 "Dan bunga'btnga yangharun

baunya."

Dia berkaa, "Hijaunya tanaman."265J

112321 Firman Allah To'ala, t;t;i?' Kg i{r; d,t
,l "MafuUZSZI flrrnan Altan lo'ata, O.UrN ..Jto 9Y

nibnat Tuhon kamu yang manakah yang komu &utakan2 "2656

Dia ber*ata, "Fa bi ayyi nihnatilloahi tukadzdzibaan (Jadi,

nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan?'2657

"* Ath-Thabari meriwaydlcan kcduanya dalurn Jami' Al Boyn An Takvil Ayi Al

Qr'qt, (lld.2?, h. 7l dan 72) secara terpisah dengon sanad yaung sama pada atsar no.

tn?.
Ibnu lktsir mcncantumkan kcduanya dahn Tafstr Al Qw'ot Al A*im $ld- 7' h.

467).

As-Suyuthi menyebutkan keduutya dalam ll hqan $ld. 2, h. 46) dan Ad'Dur Al
Mantsur (ild.6, h. l4l). Ia menyandarkan keduurya kcpada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

dan lbnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebuttmn dalun Fath Al Bari bi Syoh Sluhih Al Buthd
(ld. 8, h. 48S). Ia berke, nlbnu Abu Hatim menyebutkannya dari jahn Ali, dari Ibnu

Abbas.'
2tt5 Atlr-Thabari meriwayatkan keduanya Marn Jami' Al Bq,an An Tdtil Ai Al

Qn'an (Jtd.27, h. 7l dan 72) secara terpisah dengan sanad yang sama pada dse no.

1227.

Ibnu Katsir mencantumkan keduanya dalan Tafsir Al Qur'u Al Azhim (ild. 7, h.

45?).

As-suyuthi menyebutkan keduanya dalam ll ltqan (jld. 2, h. 6\ daa A&Dur Al
Mantsur (ild. 6, h. l4l). Dia menyandarkan keduanya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan dalam Fath Al Bqm bi Wh Shahih Al Buk:hari
(ld. 8, h. 488), ia berkata: Ibnu Abu Hatim menyebutkannya dari Ali, dari Ibnu Abbas.

'otu Qr.Ar-Ratrmaan (55): 13.
2657 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\vil Ayi Al Qur'an

61d.27,h. 72) dengan sanad yang sama pada ats4n no. 1227 .

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan fi 'Uum Al Qar'an (ild. 2, h. 46) dan

Ad-Dur Al Mantsur fild. 6, h. 141). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al
Mundzir, dari lbnu Abbas.
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tu:i3lFimm AlhhTa'alq )\-3ii( ,W ,b 'otlfi
"Dia menciptakan manusia dari tanah lcering seperti tembikar'"2658

Dia berkata ,"Lafazh ,Wafiinya tanah liat yang tipis''265e

llz34lFirman Allah Ta'ala, )-?i$"Seperti tembikar. "

Dia berkata, "Tanatl liat yang kering."2m

t123sl FirmanAllah Ta'tu, S(3 n qilti u 'd4ii ',#s "Dwt

Dia menciptakaniin dari nyala aPi.'n6t

Dia berkata *Dari api yang murni."262

11236l Firman Allah Ta'ala, g(,it- {fri '6 "D,membiarkon dua

lautan mengalir yang ke&tanya kemudian bertemu.''63

4L

Dia berkata, "Lafaztr 'q
(Mengirim)."2ffi

maksudnya adalatr arsala

'tt Q".Ar-Rahmaan (55): la.
6,e Atlr-Thabari meriwayatkan keduanya dalg[Ir Jami' Al Bayan An Tabvil Ayi Al

Qar'an $1d.2?, h. 73) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsar tcrsebut.
ffi lbtd*t 

Qr. Ar-Rahmaan (55): 14.
26, Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tatuil Ayi Al Qur'an

Old.z7,h. 74) dengan sanad yalng sama pada atso sebelumnya.

lbnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al @r'm Al Azhim (ild. 7, h. 467).la

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam At ltqan Qld. 2, h. 46) dan Ad'Dtl Al Mantsur

[ld. 141, h. 6). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas.*' 
Qr. Ar-Ratrmaan (55): 19.

26 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta*il Ayi Al Qur'on

Qld. 27, h. 75) dengan sonad yutg sama pada alsw no. 1233.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam At ltqan $1d.2,h. 46) dan Ad'Dur Al Mantsur. la

me-moushul-kannya dengan alsar setelahnya (ld. 6, h. 142). Ia menyandarkannya

kepada lbnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas'
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ll23TlFirman Allah Ta'ala, ,qS '{n W. "Antara keduanya

ada batas yang tidak dilampaui masing'masing."2665

Dia berkata ,"flaiiz (Sekat)."2666

t123sl Firman Allah Ta'ata, ,6t5 ,#it "V U fij "Do'

tetop kel@t Dzat Tuhanmu yang mempunyai kcbesman dan

kcmuliaan.'267

Dia berkata, "Lafazh

adhamah wal kibriyaa'

keangkuhan1la668

11239] Firman Allah Ta'ola,

,fi\ 3 maknanya adalah zdul

(Yang mempunyai kebesaran dan

,{Af ii {J W "Kami aknn

'2669memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia daniin'

"ut Qr.Ar-Rahmaan (55): 20.
26 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qur'an

Qld. 27 , h. 75) dengan sanad yang sama pada ats ar no ' 1233 '
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan (ild.2, h.46) dan Ad'Dur Al Mantsur

(6/142\.lame-maushul-kannya kepada atsar setelatrnya dengan redaki: t ,9b ,ii-i.
irrial3{l :o[:d. Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim, dair Ibnu el
Muirdzir, dari lbnu Abbas.

'uu' Qr. Ar-Rahmaan (55): 21.
2tr8 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An T*til Ayi Al Qur'an

01d.27, h. 95) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan a,.ta'' tersebut'

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Asma' wa Ash-shifu, (h. I 16) dengan sanad-

nya ia berkata: Abu Zakariya bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, utsman Ibnu Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia

menyebutkan arsal tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan (ild. 2, h. 46) dan Ad-Dur Al Mantsur

01d. 6, h. 143). Ia menyandarkannya dalam Ad-Durr kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,

Ibnu Abu Hatim, Abi Asy-syaikh dalam Al 'udzmah,Ibnu Mardawiyah, dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Abbas.

'*' Qr. Ar-Rahmaan (55): 3 1.
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Dia berkata, "Ancaman dari Allah SWT kepada hamba-Nya, dan

tidak kesibukan pada Allah.'2670

V2nlFinnar Alhh Ta'ala,

,#, {1 5'13i {
dan marutsia, jika kamu sanggup

dan bwtti, maka lintasilah, kanu tidak dapt menembimya keculi

dengan 1"Pu6*.Q67t

Dia berkata, "Kamu sekalian tidak akan keluar dari kekuasaan-

Ku.z:2672

ltutlFirmmAllah ra'ato, *G$3 {, J.U )€ n IC, K4; '{'i.
"Kepada kamu (iin dan manusia) dilepaskon nyala api dan cairan

tembaga malm kamu tidak dapat menyelamatkan dirt (daripadanya)."2673

rD Diriwayatkan oteh Ath-Thabari datam Jamt' Al Balun An Ta\til Ayi Al Qur'an
(lld.2?, h. 29) dengan sanad yutg sama pada alsr scbelumnyg dam ia menambattkan

pada akhimya: dan ia kosong.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam ll ,4sma' wa Ash-SkW (h. 621) dengan samd
png sama padaatsar sebelumnya.

Ibnu Kasir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qr'an Al ,Azhtm (ild. 7, h. 471). Ia

menyandarkmnya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Boi bi $tarh Shahih Al
Bulhari (ild. 8, h. 490). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Al Mundzir dari Ali, dari Ibnu

Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al hqan fi 'Uum Al Qar'an (Jld.z, h. 46) dan

Ad-Dar Al Mantsur (ild. 6, h. 146). Ia menyandarkannya dalam Ad-Dun kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas. Ia

menyambungkannya dengan also setelahnya

'o" Qr.Ar-Ratrmaan (55): 33.
262 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An T&til Ayi Al Qur'an

$1d.27, h. 80) dengan sanad yang sama pada atscn sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan(ild.2, h.46) dengan redaksi: bifi |
Otl"U, drr.

As-Suyuthi menyebutkannya dalam Ad-Dur Al Mantsur (ld. 6, h. 164) secara

ncuslrul dengan a/sar setelahnya.

"' Qr. Ar-Ratrmaan (55): 35.

bi,l ;'AH er +-{l 4r;*s.
n*6 qiLai "Hai iama'ah iin

menembus (melintasi) penjuru langit

,qb
Lr,t
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ll242lFirman Allah Ta'ala, ,3(i3 "Te*baga."

Dia berkata, "Asap neral(a."2675

Il243lFirmanAtlah Ta'ata,'tt4 {3 ,!{ "4i & YA- f *jii
"PadawaHtr itu manusia dan jin tidak drtanya tenlang dosanya."2676

Dia berkata, "Allah SWT tidak menanyakan mereka, 'Apakah

kalian melakukan perbuatan ini atau itu', karena Dia lebih mengetahui

hal tersebut dari mereka. Dia berfirman, 'Mengapa kalian melakukan hal

ini atau iart72677

112441 Firman Allah Ta' ola,

berkcliling diantmanya dan

Iwlosroo.'26't

a-. -ee z) 2z.l+, t +t ;rlh-'"- "Mereka

Dia berlotq "Yang memuncalc ponasnya."26D

6?o Ath-Thabri meriwayatlcan kcduanya ddam Jani' Al BoW An Ta*il Ayi Al
Qur' m secara tcrpisah (Jld. 2?,h. 81), dcngan sazad ymg sarna.

Al Baihaqi menyebutkan keduanya dalam ll Ba'ts wa A*lhttya. (h 291), yang

tercakup dalar hadits dengn soud-nya.
Ibnu Katsir m€mcantumkan keduanya dalarn Tafsir Al Qar'an Al Azhim $ld. 7, h.

742).

As-Suyuthi dalan Al ltqan (11d.2,h.46) dN Ad-Dtr Al Mantsur (ild. 6, h. 144). Ia
menyandarlcan keduanya dalan Ad-huz kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu
Abu Al Hatim, dari Ibnu Abbas.

,or5 lbid
"" Qr.Ar-Rahmaan (55): 39.

"" Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir At Qur'an Al Azhim (ild. 7, h.474).
Ia menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'o" Qr.Ar-Rahmaan (55): 44.
267e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An T&til Ayi Al

Qur'an Qld. 27, h. 84) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

Dia berkata,"Lafazh

neraka."2674
$ ; X[i matoudnya adalahjilatan api

-.v 
-l- .. -J-,

air mendidih yang ,nemuncak

g'( #
di antara
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tl245l Firman Allah Ta'ala, gli.
orang yang tolatt al@n saat menghadap

3€ {)j "Danbagi

oda dua sttga.'a680

.. .tZ.
+) ltr.
'Tuhannya

Dia berkata, *Allah SWT menjanjikan surga kepada kaum

mukmin yang takut terhadap saat menghadap kepada-Nya dan

melaksanakan kewajiban-kewajiban merel(a."2681

lluttf Finnm Alfrihra'at1 gri $ft$ ,*" ;;fit UWS i) & '"-,#
"Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari

sutra. Dan buah-buahan di kcdua surga itu dapat (dipetik) dari

dekat.'4682

Dia berkata, "Buahnya mudah dijangkau."26s3

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arsar tersebut.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nutytr 6,292) dengan sanad-
nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada kami,

Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin
Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia rnenyebutkat atsar
tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 6, h. 145). Ia menyandarkannya kepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu
Hatim, dari Ibnu Abbas.

'*o Qr.Ar-Rahmaan (55): a6.
26r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Tatuil Ayi At Qur'an

01d,27, h. 84) dengan sanad yang sama pada alsr sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dt Al Mantsur (ild. 6, h. 146). Ia
menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

't' Qr. Ar-Rahmaan (55): 5a.
2s3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tdtil Ayi At Qur'an

Qld.27, h. 87) dengan sanadyang sama pada alsar sebelumnya.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nu"tyur (h. 189) dangan sanad

yang sama padaatsar sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan (Jld. 2, h. 47) dengan redaksi: ,r41
Ol') d,l&Jl artinya buah-buahan.
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ltwllFirmarAlhh ra'atq':i:SS ;iii bl'ill6 i +$t ft{ e
"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadart yang soryn menunduk*an

pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka

(penghuni-penghuni surga yang meniadi suami mereka), dan tidak pula

oleh jin."26u

Diaberkata,'1-afildt *:fii LUS maksrdryaadalalr,driselain

suami-suami mereka."2685

t12481Firman Afiahra',ala, "i( {; ;ii{ .iil
pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka

surga yang menjadi suami mereka), dan tidak ptla olehiin."

Dia berkata, *Tidak pernah melayani manusia sebelum mereka,

dan tidak pula jin."2686

llz4glFirman Allah Ta'ala, bfil6:i "Kedua surga itu (kclihatan) hiiau

tua warnonya.'2687

Dia berkata, " Khu&avt aanun (Hrjau tua).'203t

* 
Qr.Ar-Rahmaan (55): 56.*'al eaihaqi mcnyebutkannya dalam lI Ba'tsu wa A*Nusyur (h. 215) dengan

sanad yanrg sama pada atsr no. 1244.

Dinyata$n oleh As-Suyuthi d"F. Ad-Dur.Al Mantsur gld.-6, h. 147) dengan

redaksi: .;rriljnli lt ?A'i '$ t fni ,e* oi| 1 ',ry$t, * JiSt cttlt o'6. ta

menyandarkannya tefaOa Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, lbni-Abu Hatfu;, dan Al B-aihaqi,

dari lbnu Abbas.e Diriwayalcan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Ta$il Ayi Al Qw'an
$ld.27, h. E7) dengan sanad yang sama pada atso no. 1244.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsa wa An-Nusyur (h. 216) deagm sanod

yang sama padt arsar no. 1244.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan (ild. 2, h.47) dengan redaksi: 'qoUi.
'*' Qr. Ar-Ratrmaan (55): 6a.

'6tt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An T*til Ayi Al Qur'an
(t1d.27, h. 89 dan 90) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsar tersebut.

'i#;E; ) "Tidok

(penghuni-penghuni
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t12501 Firman Allah Ta'ala, 46(; bfr$ "Di dalam kcdua surga

itu ada dua buah mata air yangmemoncar."2fie

Dia berkata, "Dua buah mata air yang deras."26s

I12s1l Firman AltahTa'ata, glla gftt F i/t & '4*r,
"Mereka bertelelan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-

per madani y an g i ndah.' a6e I

Dia berkata, "Lafazh

mahaab i s (bantal-bantal).25e

?+
l* irt .S maksudnya adalah

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nusytr (h. 189) secara mousktl

dengan atsar setelahnya yang tercakup dalam hadits dengan sanad-nya di atsar

sebelumnyq ia berkata: Abu Zakariya bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Mu'awiyah bin Shalih, dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia

menyebutkan arsar tersebut.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsw (ild. 6, h. 149) dan ia

menyandarkannya kepada Hinad dan Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mun&ir dan Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas.

't' Qr. Ar'Rahmaan (55):66
xs Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Boyan An Ta\til Ayi Al Qur'an

01d.27,h. 90) dengan sanadyatgsama pada aLro sebelumnya, dengan re.daksi: OgA
rCirr.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nusytr (h. 189) dengan sanad

yang sama padaa*ar sebelumnya.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim 6ld. 7, h. 482)

dengan redaksi: ob6.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan CIld. 2, h. 47)lafazh: Otfue$

Dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 150). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
26er 

Qs. Ar-Rahmaan (55): 76.
26e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Boyan An T&til Ayi Al Qur'an

Old. 27, h. 93) dengan sanad yang sarra pada atso sebelumnya.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nurytr (h. 200 dan 201) dengan

sanadyangsama pada arsar sebelumnya, dengan redaksi: t,JtilJ|.
Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir At Qur'an Ai Azhrrn (ld. 7,h. 487).
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Il252l Firman Allah Ta'alo, gG 9#; "Dan permadani-

permadani yang indah."

Dia berkata, " Az-hraaDi (Permadani).'26ei

ooo

Tafsir Surah Al Waaqi'ah

[12531 Firman Allah Ta'ala, i:tyig.:tjly "Apabila terjadi Hari

Kiamat.'a@4

Dia berkata, *Al Waqi'ah, Ath-Thammah, dan Ash-Shakhkhah,

merupakan nama-nama Hari Kiamat yang Allah agungkan dan

peringatkan kepada hamba-Nya."26e5

Il2s4l Firman Allah Ta'ab, (i3 ,E*t *"rit "Apabila bumi

di gonc anglran se dahsyat-dahsyatnya.' 26%

As-Suyuthi mencantumkannya dalam Ad-Durr Al Matsur (ild. 6, h. 153). Ia

menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Abbas. Ia menyambungkannya kepadaatsar setelahnya

As-suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqan Old.2, h. 47) dengan redalcsi: .rJ_li:rit!.
Pada cetakan yang tidak di+ahqiq (ld. l, h. 119) dengan redaksi: ua6-Jt.2s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan An fa\+it Ayi Al Qtr'an
(J1d.27, h. 95) dengan sanod yang sama pada a/scr sebelumnya.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nusyur (h. 200 dan202) de,ngan

sanadyang sama pada a/sar sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ld. 6, h. 153) secara

mausktl dengan atsff sebelumnya.

"" Qr.Al Waaqi'atr (56): l.
26es Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalun Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Atr'an 01d.27, h. 96) dengan sanod-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsar tersebut.

'o* Qr.Al waaqi'ah (56): a.

TAFSIRIBNUABBAS A



Dia berkata, * Zulzilat (digoncangkan\ 1o6e7

[12551 Firman Allah Ta'ala, tJi 3l+il #j "Dan gummg-gurrung

d i hanc tr luluhkmt s e luluh-lul uhny a.' a@t

Dia berkata, "Dircmukkan seremuk-remuknya."26e

t12561 Firman Allah Ta'ala,'li$
yang beterbangan."27w

4; iik "Mok jadilah ia debu

Dia berkata, "seperti semburan sinar matahari."2?01

ItzilTlFirman Allah Ta'ala, 'lr*r#if "Mereka berada di atas dipan

yang bertahta emas dan permata."2702

Dia berkata, "Maksudnya adalah yang tersusun rapi."2703

26e7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qur'an (t\d.27, h. 96) dengan sanad yang sama pada atsar sebelumnya, dengan redaksi:

qjj.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur

(ld. 6, h. 153) secara maushul dengan daa atsar setelahnya. Ia menyandarkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

'u" Qr.Al waaqi'atr (56): 5.
2u' Ath-Thabari meriwayatkan keduanya dalarr, Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al

Qur'an secaraterpisah Qld.27, h. 97), dengan sanadymgsana.
As-suyuthi menyebutkan keduanya daldrn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir b.i Al

Ma'tsur (ld. 6, h. 153). Ia menyebuttdn atsar no. 1255 dengan redaksi: c3. Ia

menyandarkan keduanya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

'- Qr.Al Waaqi'atr (56): 6.

"o'Ath-Thabari meriwayatkan keduanya dalam Jami' Al Bayan An Ta\,il Ayi Al

Qur'an secara terpisah $ld. 27, h. 97), dengan sanad yaag sama.

As-suyuthi menyebutkan keduanya ddarn Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al
Ma'tsur (ild. 6, h. 153). Ia menyebutkan dengan redaksi: cji. Ia menyandarkan

keduanya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
zzo2 

Qs. Al waaqi'ah (56): 15
2'03 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jam| Al Bayan An T&vil Ayi Al Qur'an

!ld. 27, h. I 00) dengan sanad yang sama pada alsar sebelumnya

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Irlusytr (h. 199 dan 202)

dengan sanod-nyq ia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan
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[12581 Firman Allah Ta' ala,

membmva gelas, cerek dan

mengalir."2704

Dia berkata, "Lafazh E n qV 
^uYoudnya 

adalah

al khamr (arak)."2705

t12s9l Firman Allah Ta'ala, Q! {; g q- i';:r- $ "Mereka

tidak mendengar di dalamnya prkataan yang sia-sia dan tidak pula

perkataan yang menimbulkan dosa.' a?M

Dia berkata , "Lafazh fr maksudnya adalah al bathil (Kebatilan).

l-afa^ QPj matsudnya adalah kadzb an (Kebohonganl.;nt07

kepada kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin

Sa'id menceritalcan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami

dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia

menyebutkan alsar tersebut. Ia menyambungkannya kepada hadits setelahnya

As-suynthi menyebutkannya dalam Ad-Dtr Al Man*ur fi At'Tafsir bi Al Ma'tsur
(ld. 6, h. 155). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

'- Qr.Al Waaqi'atr (56): 18.
m' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Joni' Al Balnn An Ta\til Ayr Al

Ar'an Old.27, h. l0l) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritalcan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia bcrkata: Mu'awiyah menccritakan

kepadaku dad Ali, dari lbnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsotersebut.

'* Qr.AI Waaqi'atr (56): 25.

"o'Al Baihaqi me,nyebutkannya dalarn Al Ba'tsu wa ArNuryr $. 229 dan 230)

dengan sanad-nya, ia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan

kepada kami, Abu At Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dad

Mu'awiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia

menyebutkan atsar tersebut.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Boi bi Syoh Shahih Al
BuWtari (ild. 8, h. 495), ia berkata: Ibnu Abu Hatim serta At-Thabari

menyambungkannya dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Qld.6, h. 156), ia berkata, "Ibnu

Al Mun&ir dan Ibnu Abu Hatim menyebutkannya dari Ibnu Abbas."

.a#q
minuman

q?s $6 et[\ "Dengan

yang diambil dari air yang
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t1260] Firman Allah Ta'ala, )# )bA "Berada di antara Whon

bidara yang tak berduri."27o?

Dia berkata, "Tidak ada duri di dalamny^.:;2709

[12611 Firman Allah Ta'ala, ($
umurnya.rzTla

Dia berkata, "Maksudnya adalah yang mencintai.'27|I

ll262lFirman Allah Ta'ala, ($ "S"boyo ttmurnya. "

Dia berkata, " Mustaw cyaal (sepadan)."

11263] Firman Allah Ta'ala, 2;fi
yang hitam."27t2

.ar,ltP "Pemth cinta lagi seboya

Ai At
dengan

dengan

n S*e " Dan dalam ruungan asaP

Dia berkata, "Dari asap yang sangat panas."2"3

"* Qr.At Waaqi'ah (56): 28.
2" Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tafuil

Qur'ut (tld.-27, h.- 103) dengan sanad yang sama pada alsar sebelumnyq

redaksi: Sl;St 7 ij$ z'c1:as,dikatakan, ia memotongnya hingga hilang durinya.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An'Nusytr (h. 189)

sanadyang sama pada alsar sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dar Al Mantsur (ild. 6' h. 159). Ia

menyandarkannya kepada Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu

Abbas.

"to Qr.Al Waaqi'ah (56):37.

"" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Btyan An Ta*il Ayi Al fur'an
01d.27,h. 108) dengan sanadyangsama pada alsar sebelumnya

Al Baihaqi menyebutkan dua atsar dalan Al Ba'tsu wa An-Nucytr (h. 215)

dengan sanad-nya. Ia menyebutkan yang pertama dengan lafazh: A.Ary. Sedangkan

yang kedua dengan lafazh: etj-.f-jdengan sanadyangsama pada a/sar sebelumnya.

As-suyuthi menyebutkan keduanya dalam Ad-Dur Al Mantsw pada dua bagian (ld.

5, h. 158). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, dan Al Baihaqi, dari

Ali, dari Ibnu Abbas;
2712 

Qs. Al waaqi'atr (56): a3.
2713 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An T&til Ayi Al Qur'an

old.2?, h. lll) dengan sanad-nya, ia berkata: AIi menceritakan kepadaku, ia berkata:
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ll264lFirmanAllah Ta'ala, <r# Ajs S t3( fiy"5"*ssrrtrrl,
mere ka se belum itu hidup bermew ahon.' 27 t a

Dia berkata, " Illuna'amfin @alam kenikmatanl ;fl7t5

tf265l Firman Allah Ta'ala, ,$ i3';tiprr "Makakamuminum

seperti untayang sangat haus minum.'2716

Dia berkata, "surbul ibil al athtlaasy (unta yang sangat haus

minum)."2717

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kernudian ia menyebutkan ars4l tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

6ld. 6, h. 160) dengan lafaztr: tj.t Ot}i gr. Oatam diriwayat lainnya dengan lafazh: {
n!6 Otli.Ia berkata: Al Faryabi, Said bin Manshur, Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Al

Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Hakim menyebutkannya serta men'siaii&-kannya'

dari Ibnu Abbas.

"tt Qr.Al Waaqi'ah (5O: a5.
27t5 Di'iwayatkon oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan An Ta$il Ayi Al Qtr'an

$1d.27 , h. 1 I l) dengwr sanad yang sama pada atsar sebelumnya

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalan Fath Al Bei bi syrh shahih Al

Butihoi (ld. 8, h.494).Ia menyandarkannya kepada lbnu Abu Hatim dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-suyuthidalaurrAl ltqan (ild.2' h.47).

"" Qr.Al waaqi'ah (56): 55.
2"'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Bayan An Ta\il Ayi Al Qur'an

(tld. 27 , h. I 13) dengan sanad yang sama pad a atto ln,o. 1263.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu va An'Nu-ryr (h- 306) dengan

sanad-ny1 ia berkata: Abu Zakaria bin Abi Ishaq Al Muzakki mengabarkan kepada

kami, Abu Al Hasan Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada ka6i, Utsman bin Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdutlatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari

Mu'awiyah bin Shalih, dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kelnudian ia

menyebutkan clsar tersebut.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur

cld. 6, h. 160). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

Hatim, dari Ibnu Abbas.

TAFSIRIBNUABBAS A



lt?ffilFirmmAllah Ta'at4 'a-j:i, tg) i$-X eW i, ,r(oni

jadilran api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir

di padong pasir.ilTtg

Dia berkata, "Firman-Nya 'a-;Z:$ maknanya adalah lil
musaafiriin (bagi para musafir)."27| e

ll26\Firman NlahTa'ala,'q.$ '* 3 ot {$ "Iulalcanungap

jika kamu tidok difuasai (oleh Allah)2"2)20

Dia berkata, " Ghairo muhaasibiin (tidak dikuasai).'272r

[126s1 Firman Allah Ta'ata, ,j il{r iVi ,S ,Moko Dio
memperoleh kctenteraman dan rezeki serta surga kcnibnatan."z122

"" Qr.Al lvaaqi'atr (56):23.
27re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami, Al Bayan An Ta\til Ayi Al eur'an

secara terpisah Cld.27, h. 116, l2l, dan 122) dengan sanad yanig sama pada arsar
sebelumnya.

Dinyatalcan oleh As-Suyuthi dalam Al hqan (ild. 2, h. 47) dan Ad-Dtr Al Mantsur
(ild. 6, h. 16l). Ia menyandarkannya kepada Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawiyah, dari Ibnu Abbas, ia berkatq ..Kami

jadikan_ ggi itu untuk peringatan." Ia berkatq "Api yang besar sebqgai peringatan."
'a-;{rt${:t ia berkata untuk para musafir.

As-suyuthi menyebutkan kdrsa atsar (ild. 6, h. 165) kemudian menyandarkannya
kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nusytr (h. 200) dengm sanad
yang sama pada qtsar sebelumnya.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Talsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 8, h. 26)
deng31 lafazh:'t;r :i-i ri;W-;,?r t,LTjt.

''o Qr. Al Waaqi,ah (56): 85.

''' Dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhirz tertulis frfiJ't;tj.
Dalam Ad- Dur A I Manl!rur tertulis:'art:*t t'b\.
Dilam Al Itqan tertulis: fil1.
"'Qr.Al Waaqi'ah (56): 89.
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Dia berkata, "Lafazh i65
ketenteram err,723 dan kenyam arrart,'2724

'6 maksudnya adalah

ooo

Tafsir Surah Al Hadiid

I126'lFinnm Attfira',tu, O {t #}1 o{i ,ri'.ll a #u, a1v
U- {t & d-ty' i'y- -t7fi ,.il ,# i ,+"ri&s,td,t

bencana punyangmenimpa di bumi dan (tidak Na) pada dirimu sendiri

melairtkan telah tertulis fulam kitab (Lauh Mahfttzh) sebelum lfuni
mencipakowrya. Sesunggulmya yang demikian itu adolah mudah bagi

Allah. i725

Dia berkata, "I'afad, 'tiada suotu bencana Pun yang menimpa di

bumi dan (tidakpla) pada dirimu sendiri melainkmt telah tertulis dalom

hitab (Iauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakmmyo', maksudnya

2u Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan An Tdtil Ayi Al Qur'an
secara terpisah $1d.27, h. 116, l2l, dan 122) dcngan sanadyang sama pada arar
sebelumnya

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al hqan (ild. 2, h. 47) dm Ad-Dur Al Manuur

$ld. 6, h. 16l). Ia menyandarlcannya kepada Abd bin Harnid, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, lbnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawiyah, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Kami
jadikan api itu untuk peringatan." Ia berkata, "Api yang besar sebagiar peringatan."

il#(i:t ia berkata untuk para musafir.
- 

As-suyuttri menyebutkan kedua atsar (ild. 5, h. 166) kemudian menyandarkannya

kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam Al Ba'su va An-Nusyur (h. 200) dengan sanad

yang sama padlatsar sebelumnya.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (11d.8, h. 26)

dengan lafazh:'.rfJ tbci;),i;ti,tii
2720 lbid.

"" er.Al Hadiid (s7):22.
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adalah, pada urusan agama dan dunia telah tertulis dalam kitab (Lauh

Mahfuzh) sebelum Kami menciptakann ya."2726

luTolFirman Attahra'ata, T4 Vp 1j #6 ti iF W *#.
tj! OG k #* 

- * ',313 'iL*v ',1r{o ,irt*t*,y*g
demikian itu) supaya kamu jangan berduka-cita terhadap apa yang lupttt

dari lramu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap aW yang

diberilmn-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang

sombong lagi membanggakan diri.'n727

Dia berkata, "Lafazh 'Kami jelaslan yang demikian itu supaya

lramu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu',

maksudnya adalatr, dari musibah dunia, dan supaya kamu jangan terlalu

gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu."2728

E2TUFimm Athhra'at1 {":i -li, Wai-, 
.:ifr W lpt:'u-51 qy-

'i, 3#';lfi #1 #;i .*'t X *''H,S,li -3 t fu ;r*
orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertalwolah kepada

Allah dan berimanlah kepada rasul-Nya, niscaya Allah memberikan

rahmat-Nya lrcpadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahcya

226 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Ta\til Ayi Al eur'an
(tid.27, h. 135) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kernudian ia menyebutkan atsar tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan (ild. 2, h. 47) dan Ad-Dur Al Man*ur
(ld. 6, h. 176) secara maushal dengan arsar setelahnya. Ia menyandarkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"' e.. Ar Hadiid (s7): 23.
2ru Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jamt Al Bayan An Tatuit Ayi Al eur'an

Cld. 27, h. 135) dengan sanad yang sama pada atsar sebelumnya.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 176) secara

mauslrul dengat atsat sebelumnya.

TAFSIRIBNUABBASA



yang dengan cahaya iu kmnu dapt berialan dan Dia mengampwti

kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyryang.'272e

Dia berlota, *l*rfaz/r- S{ maknanya adalah zhifain (dua

bagian)."27s

ooo

Tafsir Surah Al MujaadilAlr

WnlFinnanAllah ra'atr 3,;3U6 ,:t 6;';3.? Fryu, Sieii-'u.$t

*'o;c:, qrifi :r, i*5 A:;'stT- 6 J? i i73':'a*go,*g 1*,g
men-zhihar istri mereka, kcmudian mereka hendak menoik kcmbali apa

yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang

budak sebelum kedw suami istri itu bercanptr. Demikianlah yong

diajorkan kcpda fumu, dan Allah Maln Mengetalrui ap yang kamu

kerjakan."273t

Dia berkaa, "seorang pria berkata kepada istrinya, 'Kamu

bagaikan punggung ibuku'. Ketika seseorang mengatakan yang demikian,

maka tidak halal baginya untuk mendekati istrinya untuk menikatrinya

(menggaulinya) atau selainnya, hingga ia membayar kafarat atas

snnrpahryadengannrenrbebaskanseorurgbudak ;i:-a iY;t 4 t ;S
ViA ;l ,# s, iA# 'Barangsiapa yang tidak mendapatlran

(budak), maka (wajib atasnya) berptasa dua bulan bertwut'turut

'- er.Al Hadiid (s?):Zs.
240 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan An Tdtil Ayi Al Qur'an

$ld. 27 , h. I 40) dengan sanad yang sama pada atsar sebelumnya

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 5, h. 178). Ia

menyandarkannya kepada lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.

"" Qr.Al Mujaadilatr (5s): 3.
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sebelum kcduanya bercampur'. Lafazh;ir ma*anya dalah an-nikaah

(nikah), "1r*f-4 te* ?V.I$ W i # "Makasiopayangtidak

Knsa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin."

Apabila si pria berkata kepada istrinya, 'Kamu bagaikan punggung ibuku

bila melakukan ini atau itu', maka zhihm tidak terjadi, kecuali ia

melanggar sumpahnya. Apabila ia melanggar sumpahnya, maka ia tidak

boleh mendekati istrinya hingga ia membayar kafarat, dan tidak terjadi

t hal ak dalam zhihar."2732

lwnlFirmarAllah Ta'at4 ,il; i;t V# i;.:Jfii,n $ryt 't$t *U-

'i.'3fr'&fr'ag bL1 i a$'frt K7 irts"ii 'K* "Haiorotgorotg

beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan Htusus dengan Rasul

hendaHah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum

pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih;

jilra lcamu tidak memperoleh (yang akan disedekahlcan) maka

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penycyang."2733

Dia berkata, "Hal itu dikarenakan kaum muslim banyak bertanya

tentang berbagai masalah kepada Rasul hingga mereka menyulitkan

beliau. Allah SWT pun berkehendak meringanl€n beban Nabi-Nya,

ketika Allah berfirman demikian, sehingga banyak kaum muslim yang

bersabafT34 dan berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu

Anatrmenunnrkan aq'igji lltTt 'gt3i WS F$L '6fr 46XJ"fi -l ,E

2R2 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Tdtil Ayi Al Qur'an
(ld. 28, h. 7 dan 8) dengan sanad-rya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arrar tersebut.

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 182). Ia
menyandarkannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi dalam sunanny4 dari Ibnu

Abbas.

"" Qr.Al Mujaadilah (58): 12.

"'o Dalant Ad-Dur Al Mantsar tertulis: Imtana'a.
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'Maka jila kamu tiado memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat

lrepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat'. Oleh karena itu,

Allah SWT memberi kemudahan bagi mereka dan tidak

mempersulitnys.'2zrs

ooo

Tafsit Surah Al Hasyr

lrzT4lFirmanAllah ra'ala, itaifrl AtS '; I ;6y-* ,-sii 6t ';,
(5 i,t Gr? \uix 3t5Jl ,;3 3*s l,is 'ejji
<rj+r$ "Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia, Raia, Yang Maha

Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang

Maha Memelihara, Yang Maha perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang

memiliki segala keagtmgan, Maha Suci Allah dari apa yang merela

persehttukar. n2736

Dia berkata,"Lafazh

(Yang Maha Menyaksikan)."
-ir;i:St maknanya adalah asy-syahiid

'R5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Bayan An Ta\+il Ayi Al Qur'an

fild. 28, h. 15) dengan sanad yang sama pada atsr sebelumnya.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 8, h. 76)- Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Al Kafi AsySyaf (Mullaq Al
Kasysyaf V,arya Az-7-anraktrsyari) (ild. 4, h. 76). Ia menyandarkannya kepada Ath'
Thabari dan Ibnu Mardawiyatr dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ld. 5, h. 185). Ia

menyandarkannya kepada lbnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Mardawiyah dari

Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi menyebutkannya dalam Lubab An-Nuqulfi Asbab An-Nuzul (h. 192 dan

193). Ia menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
2736 

Qs. Al Hasyr (59):22.
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Dia berkata sekati lagi,"Al Amllz (Yang Matra Tepercaya)."2737

ooo

Tafsir Surah Al Mrmrahanah

pnslFirmmAllah ra'da" a\ fiiv6 F, W i-is-',t,ix* *t4
$fi tifr "Ya Ttfian Kani, janganlah Englnu iadikan ltumi

(sasoran) Jinah bagi orang-orang kaJir. Dm ampunilah korni ya Tuhan

kami. Sesungguhruya Engkaulah Yang Maha Perkaso lagr Maha

Bijaksana.'4738

Dia berkata, "Lafazh'Janganlah Engkau jadikan kami (sasaran)

fitnah bagi orang-orang ka/ir' maksudnya adalah, janganlah Engkau

berilsn kekuasaan kepada mereka atas kami hingga mereka memfitnah

kami."2739

2R7 Diriwayatlcan oleh Ath-Thabari dalam Jofi' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qur'an
(ld. 28, h. 36) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali mencedtakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari lbnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arsar t€rsebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantwr (61202). Ia
muryandarkar.r4ya kepada Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas, ia berkata, tentang firman
Altah SWT, :rliSlS*$ii$'\ang tersembunyi dan yang ayata)'Tentang firman
Allah SwT, inglit iibrcrUaa "Yang menjaga maktrluk-Nya dari segala sesuatu yang

menzlralimi mereka." Tentang firman Allah SWT, 3-*51ia berkata" *Yang Matra

Menyaksikan."

"t Qr.AI Mumtatranatr [60]: 5.
2Re Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Ta\,il Ayi Al

Qur'an (ild. 28, h. 5) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arJal tersebut.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim Cld. 8, h. I l0). Ia
menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

,l
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$nqFimmAllah ra'tu,'r$g'ifr lH- i( A?i;A A. K l'( {i
3;Y '-,91 ? ',61 Ly 31- {) LSi "sesun{guhnya pado

merelra itu (Ibrahim dan mtatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu)

bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan

pada) Hari Kemudian. Dan bmangsiapa yang berpaling, moka

sesungguhnya Alloh Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Teryntji."27a0

Dia berkata, "Yang Maha Kaya dan sangat melimpah kekayaan-

Nya, Dialah Allah SWT. Ini merupakan sifat-Nya, yang hanya

merupakan kepunyaan-Nya. Ia tidak mempunyai sekutu dan tidak ada

yang menyerupai-Nya. Maha Suci Allah Yang Esa, dan Maha Penakluk,

Yang Maha Memuji dan Dipuji oleh makhluk-Nya. Dialah Yang Maha

Terpuji dalam setiap perkataan dan perbuatan-Nya. Tiada yang disembah

selain Dia dan tiada tuhan selain Dii^3,2741

$nTlFirmanAllah ra'atq J o1 tF 6{;ti; f:nAl iiL $t ?;)l q$f-

';;r'e'rt'll:i
.e r. a?. .ot ._vt*'ry ql{a,,.Jg,tr

UT;rrW;r-'6ffi u-s';,rtZi*.i;Z;*{*
'{rfi.,#;$3s; "i'nJ',}fr-si'*5-s; iiAiis;g;J;$ i'f<rj)J

'.2( r\235;1

"Hai Nabi, apabila datang .kepadamu Wrempuan-Wrempuan yang

beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan

menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidok akan berzina, tidak akan

membtmuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-

adakan antora tangan dan koki mereka dan tidak akan men&trhakaimu

dalam utasan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Boi bi Wh Shahih Al
BuWtari (ild. 8, h. 502), ia berkata, "Ath-Thabari menyebutkannya dari jalur Ali, dari

Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qtr'an 01d.2, h.47).

'* Qr.Al Mumtatranah (50): 6.

"o' Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 8, h. 1l l).
Ia menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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--

mohonkanlah ampunan kcpada Allah untukmereka. Sesunggubtya Allah

Maha Pengompun lagi Maha Penyayang.'21a2

Dia berkata,"Lafazh lidak akan berbuat dusta yang mereka ada-

adakon', maksudnya adalah, mereka tidak mendelcati selain suami-

suami mer€ka."2743

U2TSlFirman AllahTa'ala, *ri; A {j "turtid&okan
mendwhakaimu fulam wusan yang baik"'

Dia berkata, "Yanhanno (menyingkir dari perbuatan baik)."2?4

ooo

Tafsir Surah Ash.Shaff

ltzTslFinnanArhh ra'dT aJci t Y <rjfi 't v(, e-$ w
"Wahai orang-orang yang beriman, kcnapakah kmnu mengatakan

se suotu yang tidak kamu ke4 akan?' dTaS

Dia berkata, "Sebagian kaum mukmin, sebelum diwajibkan

berjihad, mereka berkata, 'Kami berharap Allah menunjukkan kepada

"o'Qr. Al Mumtahanatr (60): 12.
27t3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bolan An Tdtil Ayi Al Qur'an

(ld.2q h. 5l) dengan sanadyangsama pada afo sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 210) secara

mauslrul dengan arsr setelahnya. Ia menyandarkannya kepada Abd bin Hamid, Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan lbnu Mardawiyatr, dari Ali, dari Ibnu

Abbas.
274 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\oit Ayi Al Qar'an

(ld. 28, h. 1 2) dengan sanad yang sarna pada atsu sebelumnya.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ld. 6, h. 210) secara

mauslrul dengan cr.rar sebelumnya, dengan lafaztr: .tt;A ,),'$*ti- !. Ia berkata, "Itu
merupakan syarat yang disyaratkan oleh Allah kepada para wanita."

"ot er. Ash-shaff (61): 2.
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kami amalan yang paling disukai oleh-Nya hingga kami bisa

melaksanakannya'. Allah lalu memberitakan kepada Nabi-Nya batrwa

amalan yang paling disukai oleh-nya ialah iman kepada Allah SWT

dengan tanpa keraguan, dan memerangi orang-orang yang bermaksiat

serta keluar dari iman dan tidak mau mengakuinya. Ketika perintatr jihad

turun, sebagian kaum mukmin enggan dan berat untuk melaksanakannya,

makaAllatrsWTrnurunrrtarayd, { U f,l}1, n V( e-$ W-
< 4z* 

"2746

ooo

Tafsir Surah Al Jurru'ah

Ir2sol Firman Ntgra'ata, Y"E- { ? tfi l}+ '"-5i Ji;
i6|y* {'n$'S *eli4i,.$t ;ii J1r"i;I,tir J4 ,t .Jt;ris
ig+ilSl "Perumpamaan orang-orang yang dipifulkan kcpdanya Tatrat,

kemudian mereka tiada memihtlnya adalah seprti keledai yang

membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya Wumpamaan kaum

yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi

Wtunjuk kepada kaum yang zhalim."27a7

27{ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qur'an
(ld. 28, h. 55) dengan sanadaya, ia berkata: AIi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsar tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalun Ad-Dur Al Mantnr Qld. 6, h. 212). Ia
menyandarkannya kepada Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan lbnu Mardawiyah, dari
Ibnu Abbas.

"o'Qr.Al Jumu'ah (62): 5.
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Dia berkata, "Lafazh $Li malamnya adalah httuban ftiub-
kitab;.'2748

ooo

Tafsir Surah Al Munaaffqutur

tr2suFirmmAilah ra'atT i3 13fi- 
"t3 ',fr'q.A 6:r# '#I f''V

fffqt,,is?i:is'iar 1:* {+t g t j..r.i::* *' -#V'g
6K3. "Da) apabila kamu melihat mereka, tubuh-ubuh mereka

menjadilran kamu lragrrm. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan

perlrataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yong tersandar.

Mereka mengira balrwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kcpada

merelra. Merelra itulah musuh (yang sebenarrrya) maka waspadalah

terhadap mereka; sernoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah

mer e lra s ampai dipal in gkan ( dar i ke b e nor an) ?' n7 4e

Dia berkata, "Lafazh "X${i 'semoga Altah membinasakan

merelca', maknanya adalah, Allah SWT melaknat mereka, dan segala

sesuatu yang tertera dalam Al Qur'an dengan kalimat membunuh, berarti

melaknat."2?50

27ot Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalari Jami' At Bayan An T&r,il Ayi At

Qur'an (ild. 28, h. 64) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan
kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arrar tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 216). la
menyandarkannya kepada Ibnu Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"o' Qr. Al Munaafiquun (63): 4.

'750 As-suyuthi menyebutkan keduanya dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an (ild. 3, h.

48). Iamenyandarkan keduanya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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trzszlFirngr ?uulrra'da, Lfi,{A d.U-dl .S d 'Sdt( a1fu?2
';+)*ti G 3V 4:i*, ?i ,# 6t ,tA <5 s Jfr,m,
belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu

sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia
berkata, 'Ya Rabbht, mengapa Engkau tidak menangguhkon

(lrematian)ht sampai walou yang dekat, yang menyebabkan aht dapat

bersedelrah dan alru termasuk orang-orang yang shalihr2 "275t

Dia berkata, "Lafazh 1j4f, maknanya adalah tashaddaquu

(bersedekah lah1.-zt s'

600

Tafsir Surah At,Taghaabun

Ir2sBI FirmanAllah ra'at4 ,ifil ij.,A{t L{X ,.1-
hari (dimana) Allah mengumpulkan kamu pada

itulah hmi dinampakkan kesalahan-ke salahan.' 2753

Dia berkata, "riyi)l merupakan salah satu nama Hari Kiamat

yang Allatr SWT agungkan dan peringatkan kepada hamba-Nya."2754

"" Qr.Al Munaafiquun (63): 10.
2752 As-Suyuthi menyebutkan keduanya dalam Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an$ld. 3, h.

48). Ia menyandarkan keduanya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"t' Qr. At-Taghaabun $$: 9.
27il Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jqmi' Al Bayan An Tatuit Ayi Al Qur'an

(ld. 28, h. 79) dengan sanad-nya. ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari AIi, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan ar.rar tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi ArTafsir bi Al Ma'tsur
(td. 6, h. 227) denganlafazh: d/fjl,t pj tl6J,;t gr. Ia menyandarkannya kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu tiatim, 6ari Ibni Abbas.

K#-'$-"{nflon1
Hari Pengumpulan,
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urul
Iru,-f

FinnarAlhh rtdry $\ [+j- ,i:t'jllti aib $-*;'ri 44t5-U
,r* &, frY, f* $ "ndak ada suatu musibah pun

yang menimpn seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa

yang beriman kcpada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kcpada

hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala *esuotu.'Q755

Dia berkata, *Lafazh 'Dan barangsiapa yang beriman kepada

Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kcpada hatinya'maksudnya

adalah, Dia akan memberi petunjuk menuju keyakinan, maka ia akan

mengetahui bahwa sesuatu yang ditakdirkan menimpa dirinya, tidak akan

meleset darinya dan apa-apa yang ditakdirkan tidak mengenainya, tidak

akan menimpa dirinya."27s6

tr2ssf Fnrnn Ae,hra'tu, w. lj6r vsv Lr$ i;gl Y 'irt w(
'olJfiI p 4I" -*$ '& 3i J3 tr4'+'- 

*i "tIoka

bertalotalah kamu kepada Allah menurut kcsanggupanmu dan dengmlah

serta taatlah dan natkahkanlah naJkah yang baik untuk dirimu. Dan

barangsiapa yang dipelilwra dari kckikiran dirirryo, maka mereka itulah

orang-or(mg yang beruntung. "27 
57

'" Qr. At-Taghaabun (6a): I l.
2"t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta\til Ayi Al Qur'an

(ld. 28, h. 79-80) dengan sanad ymg sama pada atsar sebelumnya

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Atr'an Al Azhim (ild. 8, h. 162). Ia

menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Foth Al Bari bi Syarh Shahih

Al Bukhari (ild. 8, h. 520). Ia menyandarkannya kepada lbnu Jarir dari Ali, dari Ibnu

Abbas.
Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 227). la

menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
zzsT 

Qs. At-Taghaabun (64): 16.
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Dia berkata, "I,afaz}n 'Dan barangsiapa yang diplihara dari

kehikiran dirinya'maksudnya adalah, hawa nafsunya, yang mengikuti

hawa nafsunya dan tidak menerima keiman*n.;fi758

ooo

Tafsir Surah Ath-

Itzlr{ry11-|i$.r:'*_9r'#.,%-#"'E-f"r:t'#,',ff;
'fi w-

6$ t g;- 1; ""_s; ; 6;.# i\6t,'! W,{t, W
,.s2i: $ "ifr 'jJb 17, ;nl 

";L 
3(i- i5", 'Al;-;"aX| a1-ir, kY16{ 

-i3,'i1b 
11i itt 

";t33x- 
i5" ;i r?- 6n{w i< rib"'L&-

fr ,Af, 1X. UZ ';ifr 'f,I! "noi Nobi, apabila kamu menceraikan

istri-istrimu maka hendaHah kamu ceraikan mereka pada waWu mereka

dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waWu iddah

itu serta bertalavalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan

merelra dori rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar

lcecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah huleum-

hulatm Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan

sesudah itu sesuatu hal yang baru."275e

Dia berkata, "Jangan men+halak istri dalam keadaan haid, dan

jangan men-thalak mereka pada waktu suci tetapi mereka telah

disenggamai, akan tetapi biarkan mereka hingga haid dan bersuci, lalu

thalak-lah mereka. Jika mereka sedang haid, maka iddah mereka tiga

kali haid. Jika mereka tidak haid, maka iddah mereka tiga bulan. Jika

2758 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An T&vil Ayi Al Qur'an

fild. 28, h. 82) dengan sanadyang sama pada 4rccr sebelumnya.

"t' Qr. Ath-Thalaaq (85): l.
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mereka sedang hamil, maka iddah mereka hingga mereka selesai

bersalin."27tr

ll?S7lFirman Allah fa'ala-'53,t'ti$ 
1, .*.#r'W .#..,fr .GEi,f! 4e.i'H):6. r'q,,$; X+ lt r;, i:^rf, rfr":jf 4bt P:'.*.3q":ll !j:JJ; .Y )b tg;r2-tr,,tj ,;#,

C* il J14 {'i ;}:- ;S >-gi ,;jl3 fi Ut*,4pbitanweka
teloh mendekati aWir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik

atau lepaskonlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua

orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaHah kamu tegak*an

kesaksian. itu korena Allah. Demikianlah diberi pengajman dengan

itu orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Barongsiapa

bertakwa kepada Alloh niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan

keluar.'t761

Dia berkata, "Apabila ia mau kembali (rujuk) dengan istrinya

sebelum berakhir masa iddah, mal<a hadirkan (atas perkara tersebut)

dua orang saksi, sebagaimana firman-Nya,'Dan prsaksikanlah dengan

dua orang saksi yang adil di antara komu', dalam thalak dan rujuk.

Apabila ia rujuk dengannya, maka ia milik suaminya sampai batas dua

V,ali thalak Apabila ia tidak rujuk dan telah habis masa iddah-nya,

maka terpisahlah istri dari suaminya dengan satu kali thalak, dan sang

27@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami, Al Bayan An Ta\til Ayi Al eur'an
0ld. 28, h. 85) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan alsar tersebut.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'm Al Azhim (ld. 8, h. 169)
secara ringkas hingga perkataannya.... Ia menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah,
dari lbnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (ild. 6, h. 230). Ia
menyambungkannya dengan 4rJar setelahnya, dan menyandarkannya kepada Ibnu Jarir
serta Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

"t' Qr. Ath-Thalaaq (65): 2.
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istri bebas akan dirinya, boleh menikah sesuka hatinya dengan yang

\ain."2762

ll28slFirman AfiahTa'ala, t;, fi ,f4- 'ifr ,fr iij"Buongsrap
bertahwa kcpada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan

kelum."

Dia berkata, "Maksudnya adalah, keselamatannya2T63 dari setiap

masalah di dunia dan akhirat, serta memberinya rezeki dari arah yang

tiada disangka-sangkanya."27ff

tl2selFinm Attahrg'tu,'#6$ 1; d* 4 & t;.L 1;;t;\
'#3:6 # iui af iila'4 f; WW-,y *jt",f*W W
{A ri 6:6 ?fG oy ",q;,'*. t*V'"$$ "r,*pr*,w, nerekn

(para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kcmampuanmu dan

janganlah lramu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di-thalak) itu sedang

hamil, maka berikanlah kepada mereka na/kahnya hingga merekn

bersalin, kpmudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu

malra berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di
antora kamu (segala sesuatu) dengon baik; dan jika kamu menemui

2762 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Ba-yan An Ta\til Ayi At Qar'on
(ld.28, h. 88) dengan sanadyangsama pada a/srn sebelumnya.

Dinyatalcan pula oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Qld. 6,h.230) secara maushul
dengan alsar sebelumnya.

2763 Dalam Talsir Al Qur'an Al Azhim dan Al ltqan; Yunjiihi.
27e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bryan An Tafuil Ayi At Qar'an

fild. 28, h. 89) dengan sanadyangsama pada a/saz sebelumnya.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim (ld. 8, h. 182). Ia
menyandarkannya kepada Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqan (ld. 2, h. 48) dan Ad-Dur Al Mantsur

fild. 6, h. 232).la menyandarkannya kepada lbnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari
Ibnu Abbas.
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lrcsulitan maka Wrempuan lain boleh menryukan (anak itu)

ttntukrq/a."2?65

Dia berkata, "Lafazh 'Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di-

thalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kcpada mereka na/kahnya

hingga merela bersalin', maksudnya adalah, seorang wanita yang di-

thalak suaminya dan thalaktersebut benar te4adi,276 maka jika ia dalam

keadaan hamil, Allah menyuruh para suami menempatkan dan

menafkahkan mereka hingga selesai bersalin. Apabila sedang bersalin,2767

maka masa iddah-nya adalah hingga mereka menyapih anaknya. Jika ia

men-thalak ba'in istinya dalam keadaan tidak hamil,2768 maka mereka

berhak atas tempat tinggal, hingga selesai iddah mereka dan tidak ada

nafkah bagi mereka.276e Begitu pula wanita yang ditinggal mati suaminya,

apabila ia hamil maka (ahli waris) menafl<ahkan mereka dari bagian

jabang bayi apabila berbentuk harta warisan, dan apabila bukan

merupakan harta warisan maka ahli waris menafkahkan mereka hingga

melalrirkan dan menyapih anaknya, sebagaimana Firman Allah Ta'ala,
. ,a a .

etli & &JlJll s)bj. Apabila ia tidak hamil, maka nafl<ah mereka dari

frurt" -"r"[" sendiri. "27?o

[12901 Firman Allah Ta'ala,

$ 61iL rSS 6.$
W:t.*;V;1 i, e r# i&,
(6 " Do, beraplah banyabrya (WnfuAtk)

"* Qr.Ath-Thalaaq (65): 6.

'7* Tidak ditemukan dalarr. Ad-Dur Al Mantsur.

'n' Dalgltl Ad- Dttrr terhiis: ardha'athu.

"* Dalam Ad-Durr lerlulis: hamala.

'76e Tanrbahan adadalarn Ad-Dtr Al Mantsw.
270 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami'Al Bayan An Ta\vit Ayi Al Qar'an

Cld. 28, h. 94 dan 95) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan

kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan atrar tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur CIld. 6, h. 23?). la
menyandarkannya kepada Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul'Nya,

malra l(ami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan

Kami adzab merelro dengan adzab yang mengerikan."277l

Dia berkata, "Lafa^,'Maka Kami hisab penduduk negeri itu

dengan hisab yang keras', maksudnya adalah, tidak dikasihani."2112

Il29ll Firman Allah Ta' ala, ZG " Yang me ndurhakai. "

Dia berkata, " Ashat @ia berbuat maksiat)."2773

oo0

Tafsir Surah At-Tahriim

tuelFirnm Ailahra'ata,wa ar; ,# "a x $u ?r l';4i w-
"d, 3fr 'frr$ "Hoi Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang

Allah halalkan bagimu; kamu mencari kcsenangan hati istri-istrimu?

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."277a

Dia berkata, "Allah SWT menyuruh Nabi dan kaum mulonin

membatalkan sumpah mereka dalam mengharamkan apa'aPa yang

dihalalkan oleh Allah dengan cara memberi makan sepuluh orang miskin,

atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak, dan ini

tidak termasuk dalam thalak."277s

''t Qr.Ath-Thalaaq (65): 8.
2772 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayon An Ta\oil Afi Al Qur'on

old. 28, h. 237).Ia menambahkan atas firman Allah F $:i q;.y;t dengan

perkataannya: Adhiiman munksaa,

'7" Dinyatakan oleh As-suyuthi dalart Al ltqanfi 'Ulum Al Qur'an (ild. 2, h' 48).

''o Qr.At-Tatrriim (66): l.
'n5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al Bayan An Tdtil Ayi Al Qur'an

(ld. 28, h. 101) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:
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ttztnlFirmanahh ra'atq tli,;i 6( f,tfi Kr:rfr 6lfrr:. '"-5i W-
t:\i-v'oF: iJ -Y'i| 1'#-1';'"4 Ltr'K+ ($':'4L ;6i
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kcluargamu

dmi api neraka yang bahan bakrnya adalah manusia dan bau;

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, kcras, dan tidak mendurhakai

Allah terhadap aW yang diprintahlcan-Nya fupada mereka dan selalu

mengerj akan apa yang diperintohkan. "2776

Dia berkata, "Iafa^, 'Pelihmalah dirimu dan kcluargamu dari

api nerakai maksudnya yaitu, kerjakanlah sesuatu dengan ketaatan

kepada Allah SWT dan jauhilatr maksiat kepada Allah, serta ajarkan

keluargamu dzikir, maka Alllah akan menyelamatkanmu dari api

rretaka."2777

ooo

Abu Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakur kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia menyebutkan arsar tersebut.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi datam Ad-ht Al Mantsvr (ild. 6, h- 241), ia

berkata lbnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawiyatr menyebutkannya dari Ali, dari Ibnu

Abbas.

"o er. At-Talriim (66): 6.
2z Diriwayatkan oleh Ath-Ttrabari dalam Jami, Al Boyan An Ta\til Ayi Al Qur'an

fild. 28, h. l0A dengan sanadyangsama pada atsar sebelumnya

Ibnu Karir mencantumkannya dalam Tafsir Al ar'an Al Azhim (ild. 8, h. l%). Ia

menyandarkannya keaada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Man*ur (ild. 6, h' 't4). Ia

menyandarkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

Al Qurthubi menyebulk-anny? d4arn Al Jqni! li A,hlean Al Qur'an.$ld. 10, h' 6673)

gt"1a"j,"gfl, :bti t fhurfl.ai ry!1ii:.hl ti ,ur# i: f 'e 4 ,;. ,* Ati
du {lt 0.#r \fl.
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Tafsir Sutah Al Mulk

lt2s4lFirmanAllah ra'atu ';tqL )At 4t &. lif ;A
G "Kemudian panfunglah sekali lagi niscaya penglihatanmu

kcmbali fupadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat

penglilwtanmu itu pun dalam kcadaan pyah.'4778

Dia berkata, "Makna lafazh (4tL adalalr dzaliilan (hina).

Sedangkan lafazh U';t malmanya adalatr mwj afin (menggi gl)'"*e

tl2esl.ryman_!,llarrra'ata,Wi'ff rUq'ilT*1*td'i;ilg3
,.$ Kii ifi ,'Hampir-hampir Auot") itu terpecah-pecah lontuan

marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sebwnptlan (orangorang

kafir), penjaga-peniaga (neraka itu) bertanya kepda mereka, 'Apkah

belwr pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi

peringatant2flTto

Diaberkafta,'llafailr 's,fi 'u 'i;3 iK 
'*r."raruradalatr

t at aftr aqu (tercerai-berai). rt2ze t

''' er.AlMulk(67):4.,- Ath-Thabari meriwayatkannya dalglIrr Jami' Al Bayan An Ta'vil Ayi Al Qur'ot

6ld. 29, h. 3) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritalcan kepadalsu, ia berkata: Abu

Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menc€ritakan kepadalo dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi dalan Ad-Dur Al ltantsul ti At-Tafsir bi Al Ma'uur (ild. 6, h. 248)

dengan lafaztr: €;;- ,+ 'Ft, fl) : u.rE Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan

Ibnu Al Mundzirllari tbnir ebbas.
27Eo 

es. Al Mulk (67): 8.
27tt Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balan An Ta'vil Ayi Al Qur'an

(ld. 29, h. 4 dan 5) dengan sarudyangtelah disebutkan sebelumnya

As-suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi ulun Al Qur'an (ild. 2, h. 48) dur Ad'

Dtr At Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 248). Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mun&ir, dari Ibnu Abbas.

dt7
akan

dan
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ttzsrlFirmanAllahra'at4 ##g Kcb ii6 K i$'e;
iAi ,t$t 65 i, V;re @ "oi*,or*belrda,
'Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirlcan (peringatan itu)

niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang

menyala-nyala. Mereka mengalai dosa mereka. Maka kebinasaanlah

bagr penghuni-penghuni neralu yang menyala-nyala'.'27 82

Dia berkata, "Maksud lafazh Ai #-
jauh."zza'

ti5 adalah

$zmFirmanAuah ra'at4 6y ,iiry6 lji i;* '3 Jz+ ,si,i i
3;Ai" i{t :r*j i, \j(', "orot hyangmeniadikanbumiitumudah

bagi lramu, maka berjalanlah

sebagian dari rezeki-Nya. Dan

se telah) dibangkitkan.' d78a

Dia berkata, "Lafazh

(gunung- gunungnya). "278s

di segala penjurunya dan makanlah

hanya lrepada-Nyalah knmu (kembali

6y o. maknanya adalah iibaalihaa

ooo

"t'' et. Al Mulk (67): lo dan I l.
"t'As-suyuthi menyebutkannyadalamAl ltqanfi IJlum Al Qur'an (ild.2, h.48) dan

Ad-Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsur 6ld. 6, h. 248).

Dalarn Al ltqan fi Ulum Al Qur'an, As-Suyuthi menisbatkannya kepada Ibnu Jarir,

Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"'o er.Al Mulk (67): 15.

"t'Ath-Thabari meriwayatkannya dalarn Jami' Al Bayan An Ta'u'il Ayi Al Qur'an
(lld. 29 h. 5) dengan sanad yugtelah disebutkan pada atsar no. 1294.

As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 248).la
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

l1--
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Tafsir Surah Al Qalam

tl298l Firman NlahTa'ala, 2.{c ,t! ,g ii$ "oot *strtguhryn
kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.'27E6

Dia berkata, "Agama yang agung."2787

ll}gglFirman Allah Ta'ala, <"i44 b3, j V$ "Maka mereka

menginginknr sqxrya knnu bersikap luruk lalu mereka bersikap lwrok

(pla kepadanu).il?aa

Dia berkata, 'Jika kamu bersikap lembut kepada mereka, maka

mereka bersikap lernbut kepadamu.u2T8e

[300lFirmanAllah ra'ab, i) iti:' 't;
selain dari itu, yang terkcnal kcjahatannya.'47*)

sr
?.

'Totgkahtkm,

'*Qr.At Qalam (68): a.
n'Attr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balnn An Ta'wil Ayi Al Qw'an

$1d.29 h. 12) demgan sarud-nyq ia berkata: Ali menceritalcan kepadalcu, ia berlcaa: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceribkan kepadaku dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsw fi At-T{sir bi Al Ma\sr (ild. 6, h. 251), ia
berkata: Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu HatLn" dan Ibnu Mardawaih
meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan lafaztr: ggJrl.

'*t Q..Al Qalam (58): 9.* lth-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balan An Ta'wil Ai At Qur'an
(Mufarriqain ) (ild. 29, h. 14, 17, dan 18) dengan sonod yang telah disebutkan

sebelumnya

As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi Ulun Al Qrr'an (ild. 2, h. 48) danAd-
Dur Al Mantwr fi At-Tafsir bi Al Ma'tsar (ild. 5, h. 251). Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Al Mundzir Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalam Fath Al Bari 4H.8, h. 530), ia

berkata, "Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya melaluijalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu
Abbas.

"'Qr.Al Qalam (68): 13.
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Dia berkata, "Lafbdt

(kezhalimanl.rr?el
#) maknanya adalah zhalrun

Il30llFinnarAllah ra'ala, 4$ ;; li'ffi "Mtkrordkdat nseka

di past hmi dengan niat menghalangi (orang-orong miskin) padahal

me r e ka (me tnlon gnyo).' 2 7 e 2

Dia berlota, "Memiliki kemampuan."2Ts

tun2tFimm Attahra'ah';,i# {i fi .6l i1 fe:\ J6'wdotr
seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, 'Bufunkah aht

telah mengatalcon kcpdamu, lptrdokloh hanu bertasbih (kcWda

Tuhanmu)' .n2?eN

Dia berkata, "fh:l maknanya adalah a'daluhun (Yang paling

adil;"zzes

T ' At6-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'vil Ayi Al Qur'an
(lulufarriqainf) (ild. 29, h. 14, 17, dan 18) dengan sand ymg telah disebutkan

sebelumnya

As-Suyn0ri menyebutkannyadalarnAl hqanfi Ulun Al Qar'az (ild.2, h. 48) durAd'

Dur At lulantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 253). la menisbatkannya kepada

lbnu Jarir, dui Ibnu Abbas.* Qr.Al Qalam (68): 25.

'- Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bolnn An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ild. 29, h. 20) dengan sanad yang disebutkan padr orstr lno- 1298.

As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma\sur (ild. 5, h.254)' la

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan lbnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas-

'* Qr.Al Qalam (68): 28.

'Dt Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qar'an

01d.29,h. 20) dengan sanad yang disebutkan pada atsor no. 1298.

As-suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqonfi ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 48) danAd-

Dur At Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 254).Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas'
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tl303lFirmanAllah Ta'atq 6});4{6 ,Hi $yi,}$ e6 c} & ii-
"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersuiud;

maka mereka ttdak kttasa.'a7%

Dia berkata, "Maksud lafirzh 'pada hmi betis disingkapkan'

adalatr (gambaran) keadaan yang sangat dahsyat dari kengerian Hari

Kiamat."279

ll304l FirmanAflarr Ta',tu,'p,is' Jti,Fi i]( fi"fti';iii i;A'drL
ij,\i, "lOalam kcadaan) pandangan mereka tunduk kc ban'ah, lagi

merekn diliputi kchinaan. Don sesungguhnya mereka fulrulu (di dwria)

diseru untuk bersuiud, dan mereka dalam kcadaan seialilera.'a7eE

Dia berkata, "Mereka adalah orang-orang kafir, diseru saat

berada di dunia, dan mereka dalam keadaan aman sejahtera' namun

sekarang mereka diseru saat berada dalam keadaan talut. Allah SWT lalu

mengabarkan bahwa Dia menghalangi atau memisahkan antara orang

kafir dengan ketaatannya di dunia dan akhirat. Ketika di dunia Dia

berkata batrwa mereka tidak dapat mendengar dan melihat, sedangkan di

'o Q".Al Qalaur (6E):42.

'- Ath-Thabari meriwayakannya dalam Jani' Al Bryan An Ta'wil Ayi Al Qar'an

6ld. 29, h. 24) dengan sanad-nya. ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Asma va Ash-shifat (h. 437) dengan soud'
nya" ia berkata: Abu Zakariyya bin Abu Ishak mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan

Ath-Thara'ifi mengabarkan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan kepada kami,

Abdullatr bin Shatih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari lbnu

Abbas.

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhiz (ld. 8,h.224)'

As-suyuthi menyebutkan nya dalam At ltqan /i lJlum Al Qur'an old. 2, h. 49).dan Ad-

Dur Al Mantsurfi At-Tafsir bi At Ma'tsur (ild.6, h. 225).la menisbatkannyapadaAd-

Dur Al Manrsurfi At-Tafsir bi At Ma'tsur kepada Ibnu Abu Hatim dan Al Baihaqi' dari

Ibnu Abbas.

"" Qr.Al Qalam (68):43.
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akhirat Dia berkata, 'Mereka

mereka'."2?9

113051 Firman Allah Ta' ala,

i;L3 "Maka bersaborlah

tidak dapat menundukkan pandangan

,+,ili dK,k{;a; 9i;r
(hai Muhammad) terhadap kctetapan

tlt - .,'
.ll &rti

kamu (h

Tuhanmu, dan janganlah kamu sepeni orang yang berada dalom (Wrut)

ikan kcttka io berdoa sedang ia dalam lceadaan marah (keWda

kottmnya).'28N

bersedih).'2ml

ln0fl FirmanAllah fa'tu iii';t
"Kalau sekiranya ia tidok segera

benar-benor ia dicampak*an ke

'ercelo.'2802

Dia berkana, "lvlat(sud lafu/r. i;3,
(ia dalam keadaan tercela)."2803

Tt aaa*walwto nnluotntn

27s Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami'Al Bayan An Ta'vil Ayi Al Qar'an

Old.zg,h. 27) dengan sandyangtelah disebutkan padaarao sebelumnya"

As-suyuthi dalarr. Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'sur (ild. 6, h. 255). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
* Qr.Al Qalam (6s): a8.

'ot Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qur'an (Muforiqain, (ild. 29, h. 28-29) demgan sanad yang disebutkan pada atsar no.

1303.

As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi ulum Al Qur'an (ld. 2, h. 49) danAd'

Dtr Al MantsurJi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 5, h. 58). Ia menisbatkannya kepada lbnu

Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari (ild. 8, h. 530), atsar loo. 1305, berkata,

"lbnu Al Mundzir meriwayatkannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah-"

'* Q..Al Qalam (68): a9.
2to3 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qtr'an (Mufaniqaini) 01d.29,h.28-29) dengan sanad yang disebutkan pada atsar no.

1303.

Dia berkata, 'Maksud lafazh ?$3 'i$ a&llrrh maghmuum (ia

;fi\ 4 -*, e i1i K"n 6 $
mendopat nihnat dari Tuhannya,

tanah tondus dalam kcadaan
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IBr4FirnanAllah ra'da, 'lAi W u ):*1, Afit VF '"5t39, d;
ifrI :Ay 'rtlj$ 'Oo, sesungguhnya orangerangkafir itu benar-benm

lampir menggelincirkan kamu dengan mereka, tatkala

mereka mendengar Al Qtr'on dan merefu berlcata, 'Seungguhnyo ia

(Irfuhammad) benm-beno orang yang grlo'."N

Dia berkata, "Untuk menggelincirkan kamu dengan pandangan-

pandangan merrka.'2sj

ooo

Tafsir Surah At Haaqqah

[130s1 Firman Allah Ta'alo, 'fr13 "H*i Kiomat.aM

Dia berkata, 'Ia merupakan salah satu nama Hari Kiamat yang

Allah SWT agungkan dan peringatkan kepada para hamba-Nya.n2to7

As-Suytthi menyebutkannya dalarn Al ltqanfi Uun Al Qw bz (ild. 2,h.49) danAd-
Dur Al Mantswfi At-Tafsir bi AI Ma'tstr fild. 6, h. 58). Ia meniSb*kannya kcpada Ibnu
Al Mun&ir dm Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bsi (ild. 8, h. 530), otso no. 1305, berltatg
*Ibnu Al Mundzir meriwayadcannya melalui jalur Ali bin Abu Thdhah.".

'* Q..Al Qatam (68): 51.

'*t Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'vil Ayi Al Qtr'an
Old. 29, h. 29) dengan soud yanrg disebutkan pada alsrr no. 1303.

As-Suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 258). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan lbnu Mardawaih, dari
Ibnu Abbas.

'* Q".Al Haaqqalr (69): 1.

'*'Ath-Thabari meriwayatkannya datam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an
fild. 29, h. 30) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr menceritalcan kepadaku
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalam Ad-Dur. Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ld. 6, h. 258)
dengan lafazh: zilfjlt & rtilf i,, Ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu
Abu Hatim, dari Ibiu Abbis.
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lr3oelFirmmAlahra'd4 ji YrL ,6 r+'i )q & ;*g;S'i'-L y ,5 'frV &U V i|fi'r*giitahnenrnpkmt
angin itu l@Wda mereka selama tujuh malam dan delapan hari tens-

menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pda wabu itu moti

bergelimpangan seakan-akan mereka tmggul phon htrma yang telah

kosong (ap*).'28M

Dia berkata, "l;ifazh VtL maknanya adalatr tibaa'an (seoara

terus-menerus)."2809

E3lolF'rmm Alfhhra'da, 6rw e 16" ,.Li( 61 6 Gy,*^n"rsrt lo
Kami, tatkala air telah naik (sampi kc gmung) Ifumi bou,a (rcnek

moyang) kamu, ke dalam bahtera.'zEto

Dia berkata, "Sesungguhnya Dia (seolah-olatr) berfirman ketilo

air telah menjadi banyak."28ll

tl3lllFhnEr AtlahTa'da, '+t fi W ,:Si gJ t i{).,,lgr
Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kanu dan agor diperlntikan

oleh telinga yong mau mendengr.'a8t2

-' Q". Al Haaqqah (69): 7.

'* Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami'Al Bcyan An Ta'wil Ayi Al Qttr'ot
AH. 29, h. 32) dengan smad yalng disebutkan pada ara sebelumnya-

As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h.259)
dengan lafaztr: r:3. Ada jup yang meriwayatkan dengan lafadr: g1[.;1(i Ia berkarq *Abd

bin Hurnsid dan Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui beberapa jatur iri Ibnu Abbas."

"'o Qr.Al Haaqqatr (69): Il.
"tt Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wit Ayi Al Qtr'ot

fild. 29, h. 35) dengan sand yangdisebutkan pada auar no. 1308.

Al Bukfiari menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Sharrri, (kltab Tafst) bi Hasyfiah

As-Sanadi (ild. 3, h. 207).

Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al Bari (ld. 8, h. 532), "|a me-maushul-kannya

kepada Ibnu Abu Hatim melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."
As-Suyuthi menyebutkannyadalamAl ltqanfi Ulun Al Qur'an (ild. 2, h.49).

"t' Qr. Al Haaqqatr (69): 12.
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Dia berkata, " HaaJidlwtun (Sebagai ingatan)."2t13

[f3121 Firman Allah Ta'ala, ;$ jj
aht yakin, balm'a sesungguhnya aku akan

diriht'281a

Dia berkata, ',T-afa?h 3t!
yakin dan pasti)."2815

l13f3l Firman NlahTa'ala y-ft e

$ ,1 "sesungguhnya

menemui hisab terhadap

maknanya adalah aiqanu (aku

{t '16 {, "mr fie@to)
makanan sedikit pun Oosrnya) kccttali dmi doroh dan nanoh.,28t6

Dia berkata, "Maksudnya adalatr nanah penghuni neraka."28l?

2t" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Ba-yan An Ta,wit Ayi Al eur'an
(lld. 29, h. 35) dengan s anad yangdisebutkan pada atso no. I 308.

As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi Ulum Al eur'an (ild. 2, h. 49).
"to Qr.Al Haaqqatr (69):20.
2Er5 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Boyan An Ta'wit Ayi At eur'an

(tld. 29, h. 38) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadalcu, ia berkata:
Abu Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkate Muawiyah menceritakan kepadaku
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi menyebutkannya dalam Al Itqanfi ulum Al ear'an (Jrd.2, h. 49) dalam
Ad'Dur AI Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 26). Ia menisbarkannya kepada
Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas.

"'t Qr. Al Haaqqah (69):20.
a'7 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al eur'an

(jld. 29, h. 4 I ) dengan sanad yang disebutkan pada atso sebelumnya-
Al Baihaqi meriwayatkannya dalam At Ba'tsu wa An-Nusyur (h. 30d), dengan sanad-

nyq ia berkata: Abuzakariyya bin Abu Ishak Al Muzakki mengabarkan kepada kami,
Ath-Thara'ifi memberitahukan kepada kami, utsman bin said menceritakan kepada
kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al eur'an Al Azhin Qld.4,h.4l?).
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi Ulum Al e,'an (ild. 2, h. 49) dm Ad-

Dar Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 263), ia berkata, ,.Ibnu Al Mundzir
dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya mealalui AIi bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.',
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t13141 Firman Allah Ta'ala, itlLilt {1 i?i- 'i "Tidak ada

yang memalcannya kecuali orang-orang yang berdosa.'a8 
t I

Dia berkata, "Para penghuni neraka."28le

tf315l Firman Allah Ta'alo, '4,)i ae. 6:n i "Kemudianbenar-

benar lfumi potongwat tali jantungnya.'aE2o

Dia berkata, "LIrat tali jantungnya."282l

ooo

Tafsir Surah Al Ma'aarij

113161 Firman Allah Ta'ala, @1J1 6i {t 4 "(Yang dotang)

dari Allah, yang memlrunyoi tempat-tempat r*ih u2E22

Dia berkaa, "Ketinggian dan kcutamaan.'tr823

'" Qr.Al Haaqqah (69):37)
2tp As-Suyr0ri menyebutkannya dalamAl ltqmfi Uun Al Qur'an (ild.2' h. 49).

''o Qr.Al Haaqqatr (6D:a6.

'o' Ath-Thabari mcriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

$1d.29, h. 42) dengan sanad yang disebutkan pada alsar no . 1312.

Al Bulfiari menyebutkannyp clalam Al Jami' Ash-Shahih bi Hasyiyah As-Sanadi Qld.

3,h.z}7)dengan lafazh: *Jilt -btl
Ibnu Hajar berkata dalam Fati,4l Bari bi $toh Shahih At Batthqi (ild. 8, h. 532).la

memanslrul-kannya kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu

Abbas.

As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Montsur fi At'Tafsir bi Al Ma\sur (ild' 6, h.263).la
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

"'Qr.Al Ma'aarij (70): 3.
2821 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

6ld. 29, h. ,14) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhiz (ld. 8,h.247).
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ll3ll Finnan

i ,I1
Ntahra'atq frt-'-. 6( ,i- j Al ASt '|^<-'$,J,l A'4; "Malailcat-malaikat dan Jibril naik (menghadap)'

kepada Tuhan dalam sehari yang lradarnya lima ptluh ribu tahun.'2824

Dia berkata, "Maksudnya adalah Hari Kiamat yang dijadikan

oleh Allatr SWT lima puluh ribu tahun bagi orang kafir.'2t25

Il3lqrlnra' Atwtra'tu, ,;;fiti IFr, @ ifu 7 ;ls a 6.5ts
"Dan orang-orang yang dalam hartarya tersedia bagian tertentu. Bagi

orang (miskin) yang meminta dan orangyong tidak mempwtyai ap-apa
(yang tidak mau meminta).'4826

Dia berkata" "Yakni selain sedekah yang dapat menyambung

silaturrahim, menjamu

menentukan orang yang

mcminta.''E27

tamu, atau menanggung keletihan, atau

tidak mempunyai apa-apa dan tidak mau

ooo

As-Suyuttti menyebutkannya&lmAl ltganfi Ulun Al Qur'an (ild. 2, h. 49) dnAd-
Dur Al Mantat fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 264).Ia mcnisbdkannya kepada

Ibnu Al Mundzir dan lbnu Abu Hatim, dari lbnu Abbas.
*o 

Qr.Al Ma'aarij (70):4.
?,25 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryot An Ta'wil Ayi Al Qur'an

0H. 2q h.45) dengan sondyangtelatr disebutkan sebelurnnya.

Ibnu Kdsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (ld. 8,h.249).
As-Suyuthi dalarn A&Dur Al Mantsur fi At-Talsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 264).la

menisbatlcannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi dalam Al Balsu wa An-
Nuryur, dari Ibnu Abbas.* 

Qr. At Ma'aarij (?0\: 24dan 25.
a'7 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' At Bayan An Ta'wit Ayi Al Qur'an

(Mufarriqaini) Qld.29,h. 50 dan 5l) dengan sanadyangdisebutkan padaatsarno. 1316.

Al Qurthubi menyebutlgn gtse rro.l3,l8 dalam Al Jami' li Ahkan Al Qur'an $ld.
10,h.6770) dengan lafazh:.[ lf I ;: *
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Tafsir Surah Nuuh

t13201 Firman Allah Ta'ata, $$$ '54; ;iAi ,Fj "Niscaya Dia

akan mengirimkan hujan kcpadamu &ngan lebat.'2828

Dia berkata, "Yang satu mengikuti yang lainnya."282e

U32fl Firman Allah Ta'ala, {'(t b itF; {
lramu tidak perccya alcan kcbe saran Allah? i830

Dia berkaa, "Kebesaran."2E3l

Xj ti "Mengapa

113221 Firman Allah Ta'ala, 66fi Kf{, ij "Padahal Dia

beberapa tingkatansesungguhnya telah menciptakan lramu dalam

keiadian. n2E32

"'Qr.Nuuh (71): ll.
aD Al Bukhari menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shahih (krtzb Tafsi) bi

Hasyiyah As-Surodi (ild. 3, h. 208).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalan Fath Al Bari bi Syrh Shahih Al Bukhori Qld.
8, h. 535), *Ibnu Abu Hatim me-rzauslrul-kanrryamelalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari

Ibnu Abbas."

"'o Qr.Nuuh (71): 13.

"" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Baym An Ta'wil Ayi Al

Qur'an (Muforiqain, (ild. 25, h. 59 dan 60) dengan sanad'nya, ia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhatt, dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Sylab Al Iman (ild. 3, h. l0-11) dengan sanad'

nya, ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Al Hasan Ahmad bin Abdus berkata: Utsman bin Said menceritakan kepadaku, Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu

Thalhah, dari lbnu Abbas.

As-suyuthi dalan Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 268). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

'" Qs.Nuuh (71): 14.

I
I
I

I

I

I
l

I
I

I
I

I

I
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Dia berkata, "Setetes air mani, kemudian segumpal darah, lalu

segumpal daging."2833

t13231 Firman Allah Ta'ala, (.tib. i5 * lfilfrt "Supa;ya kamu

menjalani jalan-jalanyang tuas di bumi itu.'483a

Dia berkata, "Jalur yang berbeda-beda.'2835

$3ulFinnmAlhh ra'd4 {; W; 7t $ tr\ {; KAy.'tiii S iJ6
itfi-i 3;i- fi3 "Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu

meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan ptla sekali-

kati kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan 1rula suwwa',

yaghuts, ya'uq dan nasr'.u2E36

Dia berkata, "Ini merupakan berhala-berhala yang disembah pada

zilmanNabi Nuh 45.n2837

2833 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bryan An Ta'wil Ayi Al
Qur'an (Mufaniqaini) (ild. 25, h. 59 dan 60) dengan sanad-ny4 ia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Syt'ab Al Iman (,1d. 3, h. 10-11) dengan

sanad-nyq ia berkata: Abu Zakariya bin Abu Ishak mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Abu Al Hasan Ahmad bin Abdus berkata: Utsman bin Said menceritakan
kepadaku, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Malsur (ild. 6, h. 268). Ia
menisbatkannya kepada lbnu Jarir dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

"'o Qr.Nuuh (71): 20.
2t35 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wit Ayi Al Qur'an

$ld. 29, h. 6 I ) dengan sanad yangtelah disebutkan pada atsar sebelumnya
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al hqanfi Uum Al Qur'an fi1d.2, h. 50), dan

dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 269), ia menisbatkannya
pada Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tartir bi Al Ma'tsur kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
dari Ibnu Abbas.

"'o Qr.Nuuh (71): 23.
2t37 Ath-Thabari meriwayatkannya dalan Jami' Al Bryan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

$ld.29, h. 62) dengan sanad yang disebutkan pada atsar no. l32l.
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I1r6f F'trnrm AJhhTa'dl i6
11$ {; tfr, .3tr'

petwfuk (Al Qttr'an), kami

Tafsir Surah Al Jin

Irs2sf FinnarAuahrad4fi, r; '^;L r3 Y g; 3; i5*, iIil, "m,
bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan Korni, Dia tidak beristri dan

tidak (pulo) beranok'2838

Diabed@,'I:fid V; 'L &n :lt\; rnatrsrdruaadalatr

Nya" perkara-Nya, dan kekuasaan-Nya."2t3e

.*1:#-;:t' qgtr ts:r:rt €46 (l't

" Dan senngtrttqn l{ami takala mendengar

beriman kcpadonya. Barangsiap beriman

lrcWda Tulunnya, maka ia tidak tahtt okan pengrrangan pahala dan

tidak (tafut pla) akan penambahan dosa dan kesalahan.'28ao

Ibnu Abbas berkata, "Ia tidak takut dengan pengurangan dari

kebaikan dan pahalanya, serta penambahan pada dosany.3aE4t

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qtr'or Al Azhin (ild. 8,h.262).
As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 6, h. ?-69).la

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
o" e".Al Jin (72): 3.
zste Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qur'an (lld. 29, h. 65) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan alsar
tersebut

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhr'm 6ld. 8, h. 265).
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqan fi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 50) dan

Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur 6ld. 6, h. 271).Ia tidak mencantumkan
lafaztr: rLi. Ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari lbnu
Abbas.

'* er.Al Jin (72): 13.

'*' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi At eur'an
Qld.29, h. 71) dengan sanadyangtelah disebutkan padaatsal- sebelumnya.

As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi Ulum Al Qrr'an (ild. 2, h. 50) dengan
lafazhnya
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$nTFirmanAllah Ta'ala, ti), #'r3'K1i( t;\ ;11 'i; ;6
"Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad)

menyembah-Nya (mengerjakan ibadah), hampir saja jin-jin itu
mende sak me ngerumunirqn. "2st2

Dia berkata,"Lafazh

penolongnya)."2e3

(A malaranya adalatr a'w aanaa (jnra

lls2slFinnanAllah ra'ata, i ff@ :fr.* iY # t{, #i P
)fi u #J "(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang gaib,

malea Dia tidok memperlihatkan kepada seor(mg pun tentang yang gaib

itu. Kecuali keWda Rasul yang diridhai-Nya."2aa

Dia berkata, "Allah SWT memberitahukan kepada para rasul-Nya

sebagian hal gaib tentang wahyu.Dia juga memperlihatkan apa yang Dia

dari kegaiban tersebut, apa yang telah menjadi ketetapan Allah,

maka hal tersebut tidak akan diketahui oleh yang selain-Nya."2ta5

ooo

As-Suytrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi lt-fa6ir bi Al Malsur-(ild. 5, h.274)
dengan lafaztr: ..,J #s e /*jr{-of IJ Gij ljl sE:;'U tbiJ UA; >{J.

'*'er.Al Jin (72): 19.

'*'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jani' At Bayan An Ta'wil Ayi Al fur'an
(11d. 29, h. 75) dengan sanad yang disebutkan pada atsar no . 1325.

Al Bukhari menyebutkannya dalam Al Jani' Ash-Shahrrr (kitab Tafsi) bi Hasyiyh
As-Sanadi (ild. 3, h. 208).

Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkannya dalarn Fath Al Bari bi Wh Shahih Al
BuWtari (ild. 8, h. 538).

Ibnu Abu Hatim me-mazshul-l<znnya melalui AIi bin Abu Thalhatr, dari Ibnu
Abbas.

As-Suyuthi ddan Ad-Dt Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'uur (ild. 6, h. 275).la
menisbatkannya kepada lbnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'*t er.Al Jin (72): 26 dan27.
2e5 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bcyan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 29, h. 76) dengan sanadyangdisebutkan palaatsarno.1325.
As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur fild. 6, h.275).

Ia menisbatkannya kepada lbnu Al Mundzir dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbas.

desak-
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Tafsir Surah Al Muzamrril

tr32elFimlm Auhra'da, ;; J,@ \i'4 ;t, J I,A@ {j il,fri i
,V 'o$'i ,5; )X; "Bangtmlah 0*ttukxnbatryo@ dimolonlwi,
lrecmli sedikit (daripadarryQ, Oain) seperduanya atau kurangilah dari

seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al

Qur' an itu dengan perlalwn-lahan.' a8a6

Dia berkata, *Allah SWT memerintahkan nabi-Nya dan orang-

orang mukmin agar shalat malam walaupun sejenak, dan hal tersebut

membuat resah orang-orang

mereka dengan ratrmat-Nya.

i"i, ,;;$ ,i it|,r-- i'i;ti

mukmin. Allah SWT lalu meringankan

Allah SWT menurunkannya setelah ayat

' €; '54 i* 6'S:'Diamensetatui
bahwa alran ada di antara kamu orang-orang lanug sakit dan orang-

oroqymgberjalandnutahmii HinggafirmarNya 
- 
'n ';4 ( li:jt

'Malra bacalah apa yang mudah ftagimu) dari Al Qr'an'. (Qs. Al
Muzammil l73l: 20). Allah SWT pun melapangkan dan tidak

mempersempit mereka."28a7

llroolFimm ruhra'de *; 6 3W Eg !W,b ,,bi.ii *; it
"Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah

gunung-gunung itu tumpttkan-tumpt*an posir yang beterbangan.'a8ag

* 
Qr. Al Muzammil (7\: 24.

2s7 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(jld. 9, h. 79) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyalr menceritakan kcpadaku dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin (11d.8, h. 281).

'*t Qr.Al Muzammil (7\: A.
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Dia berkata, "Iafazh A
ramlus-saakhin (pasir panas). "284e

Il3{ftmm Arhhra'& S-; fjil
"Maka Fir'aun mendurholui Rasul itu, lalu

$5 maknanya adalah ar-

afr Sitt -rfii. 6
Ifurri silcsa dia dengan

sikaan yng brat.'2850

Dia bcrtata, "Lafazh {.j.rfn"t ya a&latr srndiid (kerss).r2!st

ooc

'*'Atlr-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wit Ayi At
Qur'an (MuJarriqain, (ld. 29, h. 86) dengan sanad yang disebutkan pada atsar
sebelumnya.

As-Suyrthi muryebutkannya dalam Al ltqan fi Uun Al Qtr'an (ild. 2, h. 50\ dn Ad-
Dur Al Mantsur fi AbTdsir bi Al Ma'tnr (ild. 6, h.276).Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan lbnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhari menyebutkan atsar no. 1331 dalam Al Jami' Ash-Shahr, (kitab Tafsir) bi
Hasyiyah As-Sanadi (ild. 3, h. 209).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam Fath Al Bam bi Sldrh Shahih Al Bukhoi (11d.

8, h. 544),'Al Bukhari memaushul-l<awryamelalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas."

" Qr.Al Muzammil (73): 16.

"t' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi At

Qur'an (Mufoniqain, (ild. 29, h. 86) dengan sanod yang disebutkan pada atsar

sebelumnya.

As-Suyrthi menyebutkannya datam Al ltqanfi Ulum Al Qar'an fld. 2, h. 50) dan Ad-
Dur Al Mantsur Ji At-Tafsir bi Al Ma'tsur CIld. 6, h. 276).Ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu AI Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhari menyebutkan atsqr no.l33l dalam Al Jami' Ash-Shahrl, (kitab Tafsir) bi
Hasyiyah As-Sanadi (ild. 3, h. 209).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam Fath Al Bori bi Syarh Shahih Al Bukhari $ld.
8, h. 544), "Al Bukfiari me-maushul-kannya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas.".
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Tafsir Surah Al Muddatstsir

[13321 Firman Allatr Ta'alq

tinggalkanlah.toss2

f;t fS$ "oan perbuatan dosa

Dia berkata" "Yang dimaksud 
-yang 

menyebabkarHcemurkaan

adalatr berhala-berha1".r28s3

tf3$l Firman Allah Ta'alalj($Ai$f "Apabila ditiup sangkatula.'asta

Dia berkata,"Ash-shuwar (sangkakala).'zet'

t13341 Firman Allah Ta'alq 't+ '6. *i i)fi "Moko wafuu itu

adalahwabu (datangnya) hari yang sulit.'48s6

Dia berkata, " syadiid (dahsyat)."2857

"t'er.Al Muddatstsir (74): 5.

"" Ath-Thabari meriwayatkannya drdlun Joni' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qur'an $ld. 26, h. 93) dengan sanad-nya, ia berkata: Ali menceritakan kepadakq ia

berkata: Abu Shalih menccritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan

kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan alrar
tersebut.

Ibnu Katsir me4yebutkannya dalam Tafsir Al Qar'an Al Azhin Qld.8, h. 289) dengan

lafaz.h: 1z6 pr:ali 91 :';l1t.Ia menyadarkannya kepada Ali bin Abu Thalhatr, dari

Ibnu Ab6as.

"* Qr.Al Muddatstsir (74): 8.

'*'Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Balan An Ta'wil Ayi Al Qur'an
gld.29, h. 95) dengan sanad yang disebutkan pada arsar sebelumnya

As-suyuthi ddam Ad-Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur secua maushul

dengan atsar setelahnya (ld. 6, h. 282). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, serta lbnu Mardawaih, dari lbnu Abbas.

"t et.Al Muddatstsir (74):9.

"" Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bcyan An Ta'wil Ayi Al fur'an
(ttd.29, h. 95) dengan sanad yang disebutkan pada atso no.1332.

As-suyrthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi Ulum Al Qur'an (ild. 2, h. 50) dan Ad-

Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h.282) secara mauslrul dengan atsar

sebelumnya
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Il335f FirmanAflatrTa,ala, t$ t$l i,( fiy' -9 ',&kati-kalifrdak (ako,

aku tambah), karena sesungguhnya Dia menentang qyat-ayat l{ami
(Al@r'qn).'agse

Dia berkata, *Juhntd (l<afir [terhadap ayat-ayat Kami]).,r85e

113361 Firman Allah Ta'al4 fitE "(Neraka Saqa) adalah pembakar

htlit marusio.n2E&)

Dia berkata" "Mo'radhatun @enunjuk -adanya daging yang

terdapat dalam kulit-).'2861

[ 1 3371 Firman AI lah T a' ala, plr]3 U rr " Lar i dar ipodas in ga., a s 62

Diaberkata,"Al asad (singa)."2863

"" er.Al Muddatstsir (?4):16.
2'5e Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami, Al Bayan An Ta,wil Ayi Al

Qur'an (lld.-29, h. 96) dengan sanad yangtelah disebutkan pfu atsr tersebut. Dengan
lafazh: tH Menurutku terdapat salah cetak, dan yang benar adatah apa yang
kutetapkan.

As-suyuthi dalarn Ad-Dur Al Mantstr fi At-Tafstr bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 2g3). Ia
menisbatkannya kepada lbnu Jarir dan Hannad bin As-Saniy dalam pembahasan tentang
zuhud, serta Abd bin Humaid, dari Ibnu Abbas.

'* Qr.Al Muddatstsir (?4):29.*' Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami, Al Bayan An Ta,wil Ayi At
Qur'an (tld. 29, h. 100) dengan sanad-nyq ia berkata: Ali menceritakan kepadaku,
ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan
kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian ia memberikan
komentar, "Aku khawatir lhabar Ali bin Abu Thalhatr dari Ibnu Abbas ini adalah
khabar yang keliru, dan posisi redaksi yang (berubah) dan ini merupakan kesalahan
cetak."

As-Suyrthi menyebutkannya dalam Al ltqanfi Iltum Al eur'an (ird. l, h. I99), cet.
Hijaz tanpa tahqrq, dengan lafazh barfi. sembntara itu, dalam cetakan yangbertahqiq
(ld. 2, h. 50) lafaztrnya yaitu: iy$Li.

As'suyuthi dalam Ad-Dur Al Montsw fi At-Tafsir bi Al Ma'tsur (ild. 6, h. 2s3)
dengan lafazh: AlV 

':Ot:1. 
Ia berkata: ibnu at Mundzir dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.

'* e..Al Muddatstsir (74): 51.
2t63 Ath-Thabari meriwayatkannya dalam Jami' Al Bayan An Ta'wit Ayi AI eur'an

(Jld. 29, h. I 07) dengan sanad yangtelah disebutk an pada atsar sebelumnya.

TAFS1RIBNUABBAS A



Tafsir Surah Al Qiyaamah

ll33slFimanAltah ra'aZ'@_ ';ritti ,#\ 'J -{; "brohrteruwtr
dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)."2w

Dia berlcaa, "Maksudnya adalah yang tercel".,2E65

113391 Firman A[ah ra'ab,@ ,iril H. ils :ri- $2 "Bahkon

mamuia itu hendak membuat maksiof teFlts-menerzts. "2E6

Dia berkata, "Maksudnya adalah orang kafir yang mendustalon

Hari Perhitungan."2sT

t13401 Firman Allah ro ah, @ 'i; ., I "*koli-lwli tidak! Tituh

oda tempat berlindtmg!' zEa

As-Suytrrthi drJiam Ad-Dur Al Mantsr fi AbTqfsir bi Al Ma'tsw (ild. 6, h. 283)

dengnn lafaz!: Ibnu Abu Hatim meriwayatkunya dari Ibnu Abbas, t€ntang firman-NyE,

idj ia b€rl6ta,'Dalam bahasa Arab, dinamalcan Al Asad. Sedangkan datam bahasa

Habasyah, dinamakan Qa*' arah."

'- Qr. Al Qiyaamatr O5): 2.
2*5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bryan An Ta'vil Ayi Al Qur'an

$ld. 29, h. I l0) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali menceritakan kepadalcu, dia berkata:

Abu Shalih menceritalcan kepada kami, dia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.

* Dinyatakan oleh Ibnu Kasir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin (ild. 8, h. 301)

* Dinyatakan oleh As-Suyrthi dalam Ad-D.rr Al Mantsur (ild. 6, h. 287) dengan

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.* qs. Al Qiyaamatr (75): 5.
2s7 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wit Ayi At Qar'an

Qld.29, h. 110) dengan sanad-nyayang dia sebutkan pada alsar sebelumnya

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhin Qld.8, h. 301).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsur (ld. 5, h. 288) dengan

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"t Q..Al Qiyaamatr (75): ll.
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Dia berkata, "Tidak ada tempat berlindung."2se

ll34uFirmanAllah ra'ab,@ ';1; i:f 6, f;L f.ii (1i- "ratuhot

itu diberitakan lreWda manusia apa yang telah dikcrjakannya dan apa

yan g di l a l aikannll a. " 
2 8 7 o

Dia berkata, "Maksudnya adalah apa yang dikerjakan (manusia)

dan apa yang ia contohkan sebelum matinya, lantas ia akan diberitakan

setelah matinya."287l

uS42lFimranAllah ra'ab,@ '-,i; .# & 's{ ,5 "tuhkntnwansia

itu menjadi saksi atos dirinya sendiri."2872

Dia berkata,'(Yaitu) pendengarannya, penglihatannya, kedua

tangannya, kedua kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya."2873

2@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bryan An Ta'vit Ayi Al Qw'an
(ld. 29, h. l13) dengan sanad-nyr yang dia sebutkan padaatsar.no. 1338.

Al Bukhari mencantumkannya dalam Al Jami' Ash-Shahih (dengan Hosyihah yaung

bersanad) $ld. 3, h. 210) dengan lafazh: laa hashana.

Ibnu Hajar berkata" "Riwayat tersebut sampai kepada Ath-Thabari melalui Ali, dari

Ibnu Abbas, dengan lafazh: laa haraza."
As-Suyrthi mencantumkannya dalan Ad-Durr Al Mantsur fild. 6, h. 288) dengan

menuturkan Abdul Hamid, Ibnu Abi Dunya dalarn Al Ahval, Ibnu Mundzir, dan Ibnu

Abu Hatim sebagai sumbernya melalui Ali, dari Ibnu Abbas.

"'o Qr.Al Qiyaamah (75): 13.

"" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wit Ayi At Qur'an
01d.29, h. I 15) dengan sanad yang sama yang disebutkan pada atsar no. 1338.

As-Suyuthi mencantumkannya dalam Ad-Durr Al Mantsur (ild. 6, h. 288) dengan

menisbatkannya kepada Abdul Hamid dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"'Qr.Al Qiyaamatr (7\: A.
2tz Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'vil Ayi Al

Qur'an (ld. 29, h. ll5) dengan sanad yang sama yang disebutkannya pada atsu no.

1338.

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Adzhin (11d.8, h. 303).

As-Suyrthi menyebutkannya dalam Ad-Dun Al Mantsur (ild. 6, h. 289) dengan

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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ll343lFirmanAllah Ta'ab,@ fr(i '€{ '.iV $ ",4pbilal(onitelalt

selesai membacakantnya maka ihttilah bacaannya itu. "2874

Dia berkata, 'I-afazh, 'Apabila l<arni telah selesai

membacakannya' (telah selesai menerangkannya). 'Ivlaka ihiilah
bacaannya lrz', maksudnya adalatr, amalkanlah bacaannya."2sTs

tl344l Firman Allah To'ola,@gl3[,3g|fift "Dan bertaat betis (kiri)

dan betis (bnon1."zarc

Dia berkata, 'Htri terakhir dari (hari-hari) dunia, dan hari

pertama dari Oari-hari) akhirat. Dia akan menemui penderitaan demi

penderitaan, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah."2877

-t Q".Al Qirraamatr (75): 18.
xTt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jamt Al Balnn An Ta'wil Ayt Al Qar'an

$1d.29,h. 118) dengan sanad-nya,diaberkata: Ali menceritalcan kepadaku, diabcrlcata:

Abu Shalih me,nceritakan kepada kami, dia bcrkata: Mu'awiyah menccritakan kepadalcu

dari Ati, dari Ibnu Abbas. Dia menghilangkan lafaztr: c€ (telatr selesai

mcnerangkannya).

Al Bulfiari mencantumkannya dalam Al Jami' Ash-Shahih Uitrr. Tafsir) dengan

Hasyiyah yangber-sanad fild. 3, h. 210).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalan Fath Al Boi (Jld.8, h. 550), *Ibnu Abu Hatim

meriwayatkannya melalui Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan (ild. 2, h. 5l), dan Ad'Durr Al Mantsur

fild. 6, h. 289) dengan menisbatkannya kepada Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu

Mundzir, dari Ibnu Abbas.
2t76 

Qs. Al Qiyaamatr (75):29.
zEz Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bcyan An Ta'wil 4n Al Qur'an

Qld. 29, h. 122) dengan sanad ymg sama.

Dinyatakan oleh Al Qurthubi dalam Jami' li Ahkam Al Qur'an (ild. 10, h. 6903).

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam tafsimya (ild. 8, h. 307).

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan (tld. 2, h. 5l) dengan. menyebutkan

tambahan antara dua tanda kurung dan tidak dicantumkannya redaksi bt f: i ll
(kecuali orarrg yang mendapatkan rahmot Allah).
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113451 Firman Allatr Ta'.ala,G} .fi ti-,i',&tr,:11 "Apkah marusia

mengira, balwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa

pe r t an ggun gj ottt ab an) ?' 
0 8 7 I

Dia berkata, "Maksud l*rfazlr. ,;f adalah hamalaa

(dibiarkan).'287e

ooo

Tafsir Surah Al Insaan

Il346lFirman eiltahra'ata,1ffi *fi eA fi n tfii( 6L$
@ U- W "sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dmi

setetes moni yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan

perintah dan lmangan), korena itu lfumi jadikot, dia mendengar dan

melihot.'auo

Dia berkata, "Lafazh, 'Yang bercampur yang Kami hendak

menguj hyai maknanya adalatr, bermacam-macam jenir.:r28tl

" Q..Al Qif"aamah (75):29.

"'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayn An Ta'wil Ayi Al Qrr'on
Old.2g,h. 122') dengn sanad yang sama pada atso no. 1343.

Al Buttrad mencantumkannya dalam Al Jqmi' Ash-Shahih (kitab fa1eir) dengan

Hasyiyah yang ber-s anod (ild. 3, h. 2 I 0).
Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam Fath Al Boi (Jld.8, h. 549), 'Riwayat Ersebut

sampai kepada Ath-Thabari melalui Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
Dinyatalon oleh As-Suyuthi dalam Al hqan (Jld.2, h. 5l) dan Ad-Durr Al Man*ur

ffld. 6, h. 296) dengan menisbatkannya kepada lbnu Jarir, dan Ibnu Mundzir, dan Ibnu

Abu Hatim, dari lbnu Abbas.

'to Q..Al Insaan (76):2.
atr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

[ld. 29, h. 127) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
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ll34IlFirman Allah fa'ara, @ 6W
"Merelta menunaikan nadzar dan takut

merata di mana-mana.' 2882

Dia berkata, "Lafazh, fi#
(menyebar)."2883

tr34sl Firman Allah ra a/a @ fi+, tTii t i q o) 3$ EI

hari"sesungguhnya Kami tahtt akan (adzab) Tuhan lfumi pada suatu

yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.'2w

Dia berkata, "lafa/r6 \tji maknanya adalah abmtsan

(Muram).'2885

ooo

Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalam Fath Al Bd Old.8, h. 552), dia

berkatq "Ali bin Abu Thalhah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas."

As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (ild. 6, h. 298), dengan menisbatkannya

kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mencantumkannya pula dalarnAl ltqan (ld. 2, h. 5l).

"t' Qr. Al Insaan (76):7.

"t'fbnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalam Fath Al Bari bi Sywh Shahih

Al Bulhti (ild. 8, h. 553), dia berkata, "Ali bin Abu Thalhatr meriwayatkannya dari Ibnu

Abbas."

Asrsuyuthi dalan Al ltqan (11d.2, h. 5l) dan Ad-Durr Al Mwttsur (ld. 6, h.299),
yang berhubungan dengan alsar setelahnya. Ia menisbatkannya kepada Ibnu Al
Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

"* Qr.Al lnsaan (76): lo.
2tE5 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

01d.29, h. 131) dengm sanad yang sama pada atsar no. 1346.

Ibnu Katsir mencantumkannya dalam tafsimya (ild. 8, h. 314) dengan menambahkan

l^t^rlr,>U j,0--)*i(kesulitanyangpanjang)padaakhirnya.

Dinyitakan'oleh As-Suyuthi dalam Al ltqan (ild. 2, h. 5l) dan Ad-Darr Al Mantsur

(ld. 6, h. Z99),yangberhubungan dengan atsar setelahnya.

|# L( Y5- 'it6 ii:\ ij,i
akan suatu hari yang adzabnya

maknanya adalah faasyiyaa
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Tafsir Surah Al Mursalaat

Il349l Firman Allah rabla @ G6,jr.,lt ",,y+ 1]i'Bukankah l{ami
menjadikan bumi (tempot) berhtmpul. "2886

Dia berkata, " I(annaa (Tempat berlindung).,,2887

Il3solFirmerAuah rtata,@ Gfi ft K** # efi $. (K.,
"Don Katni jadikan padanyo gunung-ganung yang tinggi, dan Kami beri
mimtm kamu dengan air tm,m?"2w

Dia berkata, "Lafilzh, #4 |t$ mabarrya adalah jiboalan
musyrt afaat (Gunung-gunung yan g tinggi).,288e

1135U Firman Allah Ta'ala, (fifg ,,Air tautot.,,

Dia berkata, " Adzban (Tawar).'2ts

* 
Qr. Al Mursalaat e7): 2s.

't? Diriwayukan olch Ath-Thabari ilalrrrrt Jamt Al Balan An Ta'wil Ayi Al eur.an
Old.29, h. 145) dcngan sanad-nyq dia berkata: Ali mcmccritakan kqadalcu, dia berkata:
Abu shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu,awiyah menceritalgn kcpadaku
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mencantumkannya dalan Ad-Dun Al Mantsur 0ld. 6, h. 304). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, melalui Ali, dari Ibnu Abbas.

As-suynthi mencantumkannya daram Ar ltqon (ild. 2, h. 5l) dengan redarksi: cut
'o Qr.Al Mursalaat (71):27.
eDiriwayatkan 

oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayur An Ta'wil Ayi Al eur-an
secan terpisah (J1d.29, h. 146) dengan sanadyangsama pada arsr sebelumnya.

Ibnu Hajar Al Asqalani mencanturnkannya dalam Fath Ar Boi (rld. g, h. 554), dia
berkata, "Riwayat tersebut sampai kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali bin Abu Thalhatr,
dari Ibnu Abbas."

As-suyuthi dalam Al ltqan Old.2, h. 5l dan 52) dan Ad-Dun Al Mantsur 0ld. 6, h.
304) secara maushul dengan atsar setelahny4 dia berkata, ,,Ibnu Jarir dan Ibnu Abu
Hatim meriwayatkannya melalui Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas.,'un lbid
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ll3s2l Firman NtahTa'ata,@ ;X 56, .t; (jy ,,knmguhryn

neraka itu melontarkan bunga opi sebesar dan setinggi istana."28et

Dia berkata, "Seperti istana yang besar."28e

tBs:tl Finnan AfiahTa'ala,@ :f gt+',1t?,,&olatrolahia irtngot
unta yang kuning.'oto'

Dia berkata, "Potongan tembaga."2ts

ooo

Tafsir Surah An,Naba'

113541 FirmanAllah Ta'ata,@ ('9, (h ({-'i,,MrKCInijadikot
pelita yang amat terang (matahari)."28es

Dia berkata, "Bersinar."2ss

"'t Qr.Al Mursalaat (77):32)
2tE Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wil Ayi At ear'an

Qld. 29, h. l,t6 dan 147) dengan sanad ymg disebutkan pada atsar no. 1349.
Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Ba'tsuwa An-Nusytr (h.292) dengan sanad-

nya, dia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan
Ath rhara'ifi menerangkan kepada kami, Utsman bin said menceritakan kepadaku,
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih, dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mencantumkannya dalatn Ad-Dun Al Mantsur (ild. 6, h. 304) secara
mou s hul dengan dua ats q sebelumnya.

"* Qr.Al Mursalaat (77):33.
2tY lbid
"" er. An-Naba' (78): 13.
28s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami At Bayan An Ta'wil Ayi At eur'an

seoara terpisatr (ild. 30, h. 4-6) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali menceritakan
kepadaku, dia berkata: Abu shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan atscr tersebut.

As-Suynthi mencantumkannya dalam Al ltqan secara terpisah (ild. 2, h. 52).
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[1355f Firman Allah Ta'ala, i6 ;,ii\f i tX;V "M,Knni

turunkan dari qwan air yang banyakterclrah."2seT
@ q.E

Dia berkata, "Lafazh, ;ryiiJf
@ari awan;.n2Ee8

4 malsranya adalah minas-salaab

113561 Firman Allah Ta'ala, @fg "Yang banyak tercurah. "

Dia berkata, " Munshabban (Y angtercurah).'28e

As-Suynthi m€Nrcantumkannya pula dalam Ad-Dtrr Al Mantsur, atso no. 1354,

1355, dan 1356 (ild. 5, h. 306), dengan menisbathannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhari mencantumkan atso no.1354 dalam Al Jami' Ash-Shahih (l<iab fa/str)
dengan Hasyihah yangbersanad (11d. 3, h. 212).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalarr Fath Al Bui bi Syuh Shahih Al Buthoi $ld.
8, h. 558), "Riwayat tersebut sampai kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali bin Abu

Thalhab dari Ibnu Abbas."
Ibnu Katsir menyebutkan atso no.1355 dalam Tdsir Al Qur'on Al Adzhim (ild. 8, h.

328) dengan menisbatkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

"' er. An-Naba' (78): 14.
2ts Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qr'*, secara terpisah fild. 30, h. 4, 5, dan 6) dengan smad-nya, dia bcrkata: Ali
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkda:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

ar.re tersebut.

As-Suyuthi mencantumkannya dalart Al ltqan secara terpisah (lld. 2, h. 52).

As-suyuthi mencantumkannya dalan Ad-Drn Al Montsur, qtso no. 1354, 1355, dan

1356 (ild. 6, h. 306). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Buttari meNrcantumkan atso no.1354 dalam Al Jani' .4sbShahri (kitab fafsit)
dengn Hasyilnh yanig ber-sanad (tld. 3, h. 212).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalan Fath Al Bsi bi Syoh Shahih Al Bukhri (11d.

8, h. 558), '?Jwayat tersebut sampai kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali bin Abu

Thdhah, dari Ibnu Abbas."
Ibnu Katsir menyebutkan atso no.1355 dalam Tafsir Al Qur'an Al Adzhizr (ld. 8, h.

328) dengan menisbatkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.
28' Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bryan An Ta'wil Ayi Al

Qar'an secara terpisah (ild. 30, h. 4, 5, dan 6) dengan sanad'nya, dia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:
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11351 Firman Allah Ta'ak, @ 6ttif {{t "Dantubwr-kcbmyang

lebat?'2w

Dia berkata, "Mttjtani'atrn (Yang berhimpun)."m1

lr3sst FirmanAllah Ta'ala,@ 66, q {1 "selainairyotg

nendidih thn nonah.'dn2

Mu'awiydr mcoccritaltan kcpodd$ dsri Ali, dri lbnu Abbr. Kcmudiu discbutkon

alsotcrschrt.
As.Suluthi mencantumkann)ra &lam Al hqm sccra tcrpisah $ld. 2, h. 52).

As.Suyrthi mcncantumlonnya dalam A&Durr Al Mantsr, atso ao. 1354, 1355, dan

1355 (ild. 6, h. 306). Ia menisbdlcannya kepada Ibmu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu
Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhari mencantumkan atso tito.1354 dalam Al Juri' AsbShahrr, (kitab Tafsir)
dengan Hasyihah yurgba-sanad (11d. 3, h. 212).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalun Fath Al Boi bi Syarh Shahih Al Bukhoi Qld.
8, h. 558), "Riwayat tersebut sampai kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas."
Ibnu Katsir menyebutkan atsar no.l355 dalam Tafsir Al Qtr'u Al Adzhiz (ild. 8, h.

328) dengan menisbatkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.* 
et.An-Naba' (28): 15.

Pr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bryan An Ta'wil Ayi Al
Qar'an secara terpisah (ild. 30, h. 4, 5, dan 6) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kanri, dia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

also tcrsebut.

As-Suyuthi mencantumkannyr dalan Al Itqaz secara terpisah (ild. 2,h.52).
As-suyuthi mencantumkannya dalan Ad-Dan Al Mantsur, atse rao. 1354, 1355, dan

1356 (ild. 6, h. 306). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu

Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Al Bukhari mencantumkan atsor r..o.1354 dalam Al Jami' Ash-Shahih Wb fafsfl
dengu Hasyihah yangbersanad (ld. 3, h. 212).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalarn Fath Al Bori bi Syoh Shahih Al Bukhui (11d.

8, h. 558), "Riwayat tcrsabut sampai kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas."

Ibnu Katsir menyebutkan atsqr no.1355 dalam Tafsir Al Qur'an Al Adzhin (ild. 8, h.

328) dengan menisbatkannya kepada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

'* er. An-Naba' (7s): 25.
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yang sebaya. "(Qs. An-Naba' [78]:

Dia berkata, " Az-zamhariir (Dingin yang sangat)."2s3

Il359l Firman Allah Ta'ab,@ 6165 ilf "sebagai pembolasan

yang setimpal'2eM

Dia berkata, "Setimpal dengan amal perbuatan mereka."2s5

lf360l Firman Allah fabla @ $C 'r-f{- ';ry "&sungutrynorelg-

orang yang bertakw a mendapat kcmenongan.' zeM

Dia berkata, "Tempat bersenang-senang. u2s7

t136U Firman Allah Ta'ab,@ 6ji &(f, "Drn gadis-gadis remaja

33)

2s Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qttr'an

01d.30, h. l0) dengan sanadyangsamapadaatso sebelumnya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam AI Ba'tsu wa An-Nutyur A. 290'291) dengan

sanad-nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Ath Thara'ifi menerangkan kepada kami, Utsman bin Said memceritakan

kepadaku, Abdullatr bin Shalih menceritalcan kepada kami dari Muawiyatr bin Shalih,

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suynthi mencantumkannya ddam Ad-Dan Al Muttsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsw
(ild. 6, h. 308) dcngan lafazh: Al hamiim (panas yang membakar) dan al ghassaaq

(dingin yang bersangatan).
*er.An-Nabd (7s):26.
2s5 Diriwayatkan olch Ath-Thabari dalam Jami Al Baym An Ta'wil Ayi Al Qur'an

01d.30, h. ll) dengan sanadyangsanapadaatso no. 1354.

As-suynthi m€ncantumkannya dalartAl ltqan (ild.2, h. 52) danAd-Drllrr Al Motsur
(ild. 6, h. 308). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu

HatirU dari Ibnu Abbas.* 
er.An-Naba' (28):31.

e Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta tvil Ayi Al

Qur'an (ld. 30, h. 12) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali menceritakan kepadaku, dia

berlata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah menccritakan

kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebu&an aerar

tersebut.

As-suynthi mencantumkannya dalam Al ltqan (11d.2,h. 52) dn Ad-Durr Al Mantsur

(ld. 6, h. 30S) secara maushal dengan alsar setelahnya. Ia menisbatkannya kepada Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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Dia berkata, "Dan wanita-wanita yang montok buah dadanya."2s8

113621 Firman Allah Ta'ala,((ll "Yorg trbcya."

Dia berkata, " Mustmt cyoat (Sebaya)."2s

113631 Firman Allah fabla @ 6fi, Lfi "mr gelos-getosyotgpm,it

(berisi minnnan).'ae t o

Dia berkata, "Yang penuh @erisi minuman).''ell

Il36qFirmm Attahro'tu, ,j:;JFikZ-J'({2KlLir &i ifi ;i-

@ (rQ 36 l;:)\ 'i "Podohari, ketikarohdanparamalaikat

berdiri bershaf-shof mereka tidak berkata-knta, kecuali siapa yang telah

diberi izin kcpadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemttrah; dan ia

mengucapkan kata yang benor.'ae|2

m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Balnn An Ta'wil Ayi Al Qur'an
(ld. 30, h. 12) dengan sanadyangsama pada also sebelumnya.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nuslur (h 215) dengan

sanad-nya, dia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al
Hasan Ath Thara'ifi menerangkan kepada kami, Utsman bin Said menceritakan

kepadaku, Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih,

dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan alsartersebut

As-Suyu0ri mencantumkannya dalam Al ltqan (lld.2, h. 52) dan dalan Ad-Dtrr Al
Mantsur (ild. 6, h. 308) se,aata moushal dengan atsar rro. 1363. Ia menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu

Abbas.
m el naihaqi meriwayatkannya dalam Al Ba'tsu wa An'Nu$w (h 215) dengan

sanadyang sama pada alsar sebelumnya.

''o Q".An-Naba' (78): 34.
Ptt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami At Bayan An To'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 30, h. 13) dengan sanad yarrg sama pada atsar no. 1360.

Al Baihaqi meriwayatkannya dalam Al Ba'tsu wa An-Nusyr (h.207) dengm sanad

yang sama padaatsar no. 1351.

As-suyuthi mencantumkannya dalam Ad-Durr Al Manlsur CIld. 6, h. 308) secara

maushul dengdn ats ar sebelumnYa'
2er2 

es. An-Naba' (78): 38.
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Dia berkata, "Lafazh 'ruh' mal<sudnya adalatr malaikat (yang

paling) agung dari para malaikat yang telah diciptakan."2er3

ll36lFinnm llitahra'ata@ gQ J6 l;$i 'i, i,i ';. $;,,r<*nri
siapa yang telah diberi izin kcpadanya oleh Tuhan Yang Maha pemwah;

dan ia mengucapkan kata yang benar."

Dia berkata, "Kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Tuhan,

dengan bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Itulah puncak

kebenaran."29la

ooo

Dr3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami At Baltm An Ta'wit Ayi Al eur'an
(ld. 30, h. 15) dcngian smodyngsama pada arar no. 1360.

Ibnu Kdsir mencantumkannya dalun Tafsir Al Qar'an Al Adztm (ld. 8, h. 333)
dengan tambatran darinya pada kata di antara dua tanda kurung.

As-Suynthi menyatalennya da/.an Al ltqan (jld.2,h. sz) dan Ad-Durr Al Mantsur
0ld. 5, h. 309). Ia mcnisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu At Mun&ir, Ibnu Abu Hatim,
Al Baihaqi, dan Abu Syeikh, dari Ibnu Abbas.

2era Diriwayafikan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wil Ayi Al etr'an
01d.30, h. 16) dengan sanadyangsamapadaatso no. 1360.

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Ad-Du'a (ld. 3, h. l5lg dan 1520)
dengan soud-ayq dia berkata: Bakar bin sahal Ad-Durr menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyatr bin Shalih menccritakan
kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan arsaz
terscbut.

Al Baihaqi meriwayatkan dalmr Al Asma va Ash-shifat (h. 135) dengan soud yang
samapadaafiarno. 1361.

As-Suyuthi mencantumkannya daldm Al ltqan Qld. 2, h. 52) dur Ad-Dor At
Mantsur (ild. 6, h. 309). Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al
Baihaqi, dari Ibnu Abbas.
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Tafsir Surah An Naazi'aat

t13661 Firman Allah ra'ab, @ Ljj J!.i i5- "(sesunss,rhwa

lramu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertanra menggoncang

alom.'2915

Dia berlota,"An-nuJWtah al ntlao (Iiupan pertama)."2e16

11364 Firman Allah fa a/a @ 'irgi ti?fi 'mryt pertaru itu diiringi

oleh tiupan kcdua.' 2e t 7

Dia berkata, " An-nuJkhah ats-tsaaniyah (Titpankedua).u2er 8

"" Q.. An-Naazi'aat (79):6.

"'u Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta'wil Ayi Al

Qar'an secara terpisah (ild. 30, h. 20 dan 22) dengan sanad-nya, dia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Mu'awiyah menceritalsan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

atsar tersebut.

Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih

Al BuWtori (ld. 8, h. 556), atsat no. 1366, 1367, dan 1369, dia berkata' "Atsar-

alsar tersebut sampai kepada Ath-Thabari melalui Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas."

As-suyuthi mencantumkannya dalam Ad-Dun Al Mantsurfi At'Tafsir bi Al Ma'tsur

fild. 6, h. 311), atsar rro. 1366, 1368, dan 1369 (secara majmu), dia berkata, "Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui Ali, dari Ibnu

Abbas."

As-suyrthi m€ncantumkannya dalam Al ltqon (ild. 2, h. 52\, atsar no. 1367, 1368,

dan 1369.

"l' Qr. An-Naazi'aat (79): ?.

"" Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayan An Ta wil Ayi Al

Qtr'an secara terpisah (ild. 30, h. 20 dan 22) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

arsar tersebut.

Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalam Fath Al Bari bi Syarh Shahih

Al Bulhari (ld. 8, h. 556), atsar rro. 1366, 1367, dan 1369, dia berkata, "Atsor-

alsar tersebut sampai kepada Ath-Thabari melalui Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas."

TAFSIRIBNUABBASA



[136s1 Firman Allah Ta'ala, @ *5 #i 3. $ "Hatr mamtsia

padowahu itu songat takut.'nete

Dia berkata, " Klaaifah (talot).'2eo

ll36glFirmanAllah ra'ob,@ i;9 O 'bir;'X

orang kafrr) berkata, 'Apakah sesungguhnya

dikembalikan keWda kehidupan semula' ?' 
2e2 t

Dia berkata, " Al lnafirah (Kehidupan)."2%

('t 't\fi. "(a*s-
Kami benar-benar

As-suyrthi mencantumkannya dalam Ad-Durr Al Man*urfi At'Tafsir bi Al Ma'uw
(ld. 6, h. 3ll), atso no. 1355, 1368, dan 1369 (secara naimu), dia berkatq "Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui Ali, dari lbnu

Abbas."
As-suynthi mencantumkannya ddam Al ltqan (11d.2,h. 52), atsar no. 1367, 1368,

dan 1369.

'" Qr. An-Naazi'aat (79): 8.
2% Diriwayatkan oleh Ath-Thabari ddam Jmi Al Balnn An Ta'vil Ayi Al

Qur'on secara terpisah (ild. 30, h. 20 dan 22) dengn sotad'nya, dia berkata: Ali
menceritalen kepadaku, dia berkata: Abu Shalih mcnceritakan kepada kami, dia berkAa:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan

alsr tersebut.

Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkannya dalan Fath Al Boi bi Syth Shohih

Al Bulihsi (ild. 8, h. 556), atsar no. 1366, 136?, dan 1369, dia berkata, uAtsar'

arrar tersebut sampai kepada Ath-Thabari melalui Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas."
As-suyuthi mencantumkannya dalam Ad-Durr Al Mantsurfi At-Tafsir bi Al Ma'tsw

fild. 5, h. 3ll), atso no. 1366, 1368, dan 1359 (secara maimu), dia berkata, "Ibnu

Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim meriwayafikannya melalui Ali, dari Ibnu

Abbas."
As-suyuthi mencantumkannya dalam Al ltqan (tld.2, h. 52), otso no. 1367,1368,

dan 1359.

-' Qr.An-Naazi'aat (79): lo.
M Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bayot An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 30, h. 16) dengan sanad yang sama pada alsr no. 1360.

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Ad'Du'a (ild. 3, h. l5l9 dan 1520)

dengan sanad-nya, dia berkata: Bal€r bin Satral Ad-Dun memceritakan kepada kami,

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan

kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Kemudian disebutlon atsar

tersebut.
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[13701 Firman Alla]r fa a/a @ qt'il "Dia meningikan

b angunannya lalu menyempurnakannya.

Dia berkata, " Banainaahaa (Kami membangunny a)."290

t137U FirmanAllah ra a/a@ \i*'&1i W

w
il92i

6l-r

menjadikan malannya gelapgulita, dan menjadikan

benderang.'2e25

jfrt "Dan Dia

siangrya terang-

Dia berkata, "Azhlama lailuhoa (Dia menjadikan malamnya

gelapgulita)."2e26

lt3z?tFirmanAllahrabla @ W Ay, 'r;. ,ifl{r;'Mtbroni
sesudah itu dihamparkan-Nya." Qs. An-Naazi'aat [79]: 30).

Dia berkata, "Maksudnya adalah saat Allah SWT menciptakan

bumi sebelum langit. Allah SWT kemudian menyebutkan lafaztr langit

sebelum bumi. Hal itu karena Allah SWT menciptakan bumi dengan

segala makanan pokoknya tanpa menghamparkannya sebelum

Al Baihaqi mcriwayatltan dalam Al Asna w o AsbShtla O. 135) dcngm soud yutg
samapadaaarcno. 1361.

As-Suynttri m€Nrcantumkannya dalan Al ltqan (ild. 2, h. 52) d8 Ad-Du?r Al Manntr
(itd. 6, h. 309). Ia menisbatkannya kcpada lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi,

dari Ibnu Abbas.* 
Q". An-Naazi'aat Q9): 25.

M Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani Al Baya An Ta'vil Ayi Al Qtr'an
(ld. 30, h. 28) dengan sanad yang sama pada alsar sebelumnya.

As.suyuthi mencantumkannya dalam Al ltqan 0ld. 2, h. 53) dengan redaksi:

barualaa
As-suytrthi mencanturnkannya dalam Ad-Dun Al Mantsur (ild. 6, h. 313), dia

berkata: Ibnu Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari lbnu Abbas, dengan

menyambungkannya pada alsan setelahnya.

"' Q.. An-Naazi'aat (79): 29.
2%Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al BaWt An Ta'wil Ayi Al Qur'an

fild. 30, h. 29) dengan sanad yang sama pada atsw no. 1366.

As-Suyuthi mencantumkannya dalam Al ltqan (ild. 2, h. 53) dan Ad-Dun Al Man*ur

cld. 6, h. 313).
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(menciptakan) langit. Kemudian Dia berkehendak (menciptakan) l*g,t,
lalu ddadikan-Nya tujuh langit. Kemudian Dia menghamparkan bumi

setelah itu. Sebagaimana firman-Nya, @-6'r Afr';,Affr3'"'

tl3T3lFirmanAllah Ta'ah,@ .fKrf z6hl Q:& 6f "t'totorybtto

malapetaka yang sangat besor (Hari Kiamat) telah datang.'ae2g

Dia berkata, usalah satu nafiia Hari Kiamat yang diagungkan oleh

Atlah SWT dan yarg diperingatkan kepada hamba-Nya."2ee

ooo

Tafsir Surah'Abasa

llST4lFirman Allah Ta'ala,@ rt ,ilL "Di tangan para perulis

(malaikat)."2e30

Dia berkata, " Katbah(para penutis [malaikat]1.n2e31

e7 Diriwayatkan oleh Ath'Thabari dalam Jamt Al Baltu An Ta'wil Ayi Al Qw'ot
(ld. 30, h. 29) dan Tdtrt Ar-Rasul wa Al Mulk Qld. l, h. 48) dengan sand ym;g *nt
pada atso no. l366,de tctah disebutkan (sarud1 yang samq pada also no. 14.

* 
Q". An-Naazi'aat QD: 3a.

2eeDiriwayatkan oleh Ath-Thabari dalarn Jani Al Bayu An Ta'vil Ai Al Qw'ut
fld. 30, h. 3l) dengan sondyangsama pada aLnn no. 1366-

As-suyuthi mencantumkannya dalan Ad'Dtrr Al Mortsr (ild. 6, h. 313). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir dm Ibnu Abu Hdim dengan redaksi: dari

nama-namaHari Kiamat.
*o 

Qr. 'Abasa (80): 15.
2Bt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al BaWt An Ta'wil Ayi Al Qar'an

secara terpisah (ild. 30, h.34,37,39, dan'10) dengan soud'nya, dia berkata: Ali

menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menccritakan kepada kami, dia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadalnr dali Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Kemudian disebutkan alsar tersebut.

As-suyrthi mencantumkannya dalam Ad'Durr Al Motsw (ild. 6, h. 315, 316, dan

3 l7). Ia menisbatkan atsu rro.1374 kepada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Al Mvndzit. Atsr
no.1375-1377 dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim.lrsar
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113751 Firman Allah Ta'ala, @ 6, "Anggur dan sayur-

sayuran'4932

Dia berkata, "Al fishfislaft (Sejenis tanaman rerumputan yang

mempunyai berbagai macam jenis yang ditanam, dan jenis lainnya

tumbuh s@ara liar 
-penj.1.n2e33

[13761 Firman Allah

lebat.'2e3a

Ta'ola,@ $, '6tn "Kebtm-kcbtm (yang)

Dia berkata,'Thiwaalan (Tingg,)."'3t

no. l37E dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Mun&ir. Atso no. 1379 dan 1380

dinisbatkan kepada Ibnu Abu Hatim dart Ibnu Mundzir, dengan mcnuturkan Ali bin Abu
Thdhah, dari Ibnu Abbas, sebagai sumbemya.

As-Suyttthi mencantumkan atsar no.1375 dengnn lafaztr: alfuhfuhahyaki al qattu
(sejenis rerumputsn yang mempunyai berbagai macam jenis yang ditanam, dan jenis
lainnya tumbuh secara liar). Ia mencantumkan atsar no. 1379 dalan Al ltqan.

Al Bukhari mencantumkannya dalam Al Jami' Ash-Shahih (ktab Tafsi) dengan

Hasyihah yang ber-sazad (11d. 3, h.212). Atsar no. 1374 dengu lafaztr: latabah Qnra
malaikat penulis). Atsar no.1379 dengan lafazh: musyriqah @erahaya). Atsar no. 1380

dengan lafadt: Taghasysyha syiddah (ditimpa kesusahan).

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalan Fath Al Bari bi Syoh Slrahih Al Bulhqi
(ld. 8, h. 562), dia berkata: '7lsar tersebut sampai kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali,
dari Ibnu Abbas." Dia menambatrkan dalam atsar no. 1374 lafazh: Yahiduhaa saafir
(bentuk mufrad-nya adalah saafir), seperti perkataan: Al himasu yaftmilu asfaaran
(keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal). Dia berkata, *(Malaikat) penulis."

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al Azhim, atsar no.1376 (ild.
8,h.347) dengan menuturkan Ali bin Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas, sebagai sumbemya.

Asy-Syaukani mencantumkan otsqr no. 1377 dalalnrt Fath Al Qadir (ld. 5, h. 385)
dengan redaksi: As-tsimar adalah ar-ruthabah.Dengan menuturkan Ali bin Abi Thalhah

sebagai sumbernya.

"'Qr. 'Abasa (80): 28.
2s3 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bryan An Ta'wit Ayi Al Qar'an

(ld. 30, h. 29) dan TariWt Ar-Rasul wa Al Mulh Qld. l, h. 48) dengan sanad yang sama

gada atsar no. 1366, dan telah disebutkan (sanadl yang sama, pada atso no. 14.

"'o Qr. 'Abasa (80): 30.
2e35 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami At Bayan An Ta wil Ayi At Qar'an

(ld. 30, h. 29) dan Twikh Ar-Rasul wa Al Mulk Qld. l, h. 48) dengan sanad yang sana
pada atsar no. 1366, dan telah disebutkan (sanad) yang sam4 pada atsw no. 14.
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Il37TlFirman Allah Ta'ala,@ (tt ''6.5i "Dan buah'bualnn serta

rumput -rumput an.' 2 9 3 6

Dia berkata, " (Wa abbaa)yaitu tanam an Rathbah.'ae3?

I137sl Firman Allah Ta'ab, @ '';.iJ.Ai *iV frf uDan apabila

datang suara yang memefuklcan (tiupan sangknfula yang kedua).'ae3g

Dia berkata, "Ini merupakan salah satu nama Hari Kiamat yang

diagungkan oleh Allah SWT dan yang dipenngatkan kepada hamba-

NY6.n2re

ll37glFirman Allah Ta'ab,@ W ,ii ilJt "Aarrya* muka pada

hari itu berseri-seri.'zeao

Dia berlota, " Musyarralrah @ercahaya).'2e41

t13s0l Firman Allah Ta'ab,@ fi6 W "Dan ditutup lagi oleh

kegelapan.'dea2

Dia berkata, " Taghsyaahao zdullah (Ditimpa kehinaan)."2s3

ooo

* 
Q*. 'Abasa(EO): 31.

87 Diriwayatlon oleh Ath-Thabari dalam Jant Al Baym An Ta'wil Ayi Al Qar'an
(ld. 30, h. 29) dan Twilh Ar-Rosulwa Al Mulk (ild. l, h. 48) dengm sarlrldyao,gsama

pada otsu no. l366,dan telatr disebutkan (sanadlyang sama, padra a*o no. 14.

-t Qr. 'Abasa (80): 33.
2e'Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Bcyot An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 30, h. 29) dan Toilrt Ar-Rosut wa Al Mulk (itd. l, h. 48) dengan sanad yang *ma
pada atsr no. 1366, dan telah disebutkan (s anadl yang sama, padt atso no' I 4.

'* Q.. 'Abasa (80): 38.
2sr Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jamt Al Bcym An Ta'wil Ayi Al Qvr'an

(ld. 30, h. 29) dengan sanad yangsama pada alsar no. 1366.

As-Suytrthi mencantumkannya dalatn Al ltqan (ild. 2, h. 53) dut Ad'Durr Al Mantsur

old. 6, h. 313).

'*'Qr. 'Abasa (80): 41.

'*' Lihat takhrij-nyadi catatan kaki pada halaman sebelumnya.

TAFSIRIBNUABBAS



,,

Tafsir Surah At.Takwiir

ll3SU Firman A[ah Ta'ata,@ grf ;3i $y ,llpbita mataturi

@ $K\ '?;3i $g'mt6itabbro,s-

digulung."(Qs. At-Taloriir [8 I J: l)
Dia berkata, " Azhlamat (Dijadikan gelap).zrtr

II3el FirmarAthh Ta'da,

bint on g be rj otulnn.'N t

Dia berlota, " Toghoyyarat (Bcrubah).',2e06

tl3s3Firrnm /illahTa'atq@ iji ,,:ri:; (* ,,hrwbitoww
lnrempuan ymg difubw hi&ryhidup ditanya.'2ea?

Dia berkata, " Sa'ald @ertanya).',e8

e oiriwayattcm oleh Ath-Thabari datam Jamt At Balnn An Ta'wil Ayt Al
Qur'an (ild. 30, h. 4l) dengan sanad-nya, dia berkata: Ari menceritakan kepadalcu, dia
berkata: Abu shalih menceritakan kepada kami, dia berlcata: Mu'awiyah menceritakan
kepadalcu dari Ali bin Abu Thalhah, dari lbnu Abbas. Kemudian disebutkan arrar
terscbut.

Ibnu Katsir mencantumkannya datam Tafsir Al etr'anAl Adzim (ird. g, h. 351).
Dinyatakan oleh As-suyuthi dalam Al ltqan (tld.z, h. 53) dan A&Dun Al Montnt

0ld. 6, h. 318) secara masulrul dcngan menisbalcannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.* 

er. At-Tahuiir (sl): 2.* Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami Al Baran An Ta'wil Ayi Al er'an
fild. 30, h. 42) dengan sanad yangsama pada alro sebelumnya.

As-suynthi mencantumkannya dalam Al ltqan Qld.2,h. s3) dur Ad-Dun Al Mantsur
(ild. 

-6, 
h. 318) secara mauhul dengan dua atsar sebelum dan setelahnya.*'Qr. At-Takrriir (81): 8.

'*'Ibnu Katsir mencantumkannya dalam Tafsir Al eur'an Al Adzin 0ld. g, h. 353)
dengan menuturkan Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, sebagai sumbemya.

As-Suyuthi mencantumkannya dalam Ad-Dun Al Mantsur (ild. 6, h. 3lg) secara
maushul dengan dua atsr sebelumnya.
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t13S4l Firman Allah fa a/a@ fi3 ( ,fit "Demimalonrybila

telah hampir meninggalkan ge lapnya.'aeae

Dia berkata, "Idza adbar (Ketika berlalu [dengan gelapnya])."2e50

ooo

Tafsir Surah Al Inffthaar

t13S5l Firman Allah fa'ala, lfi jll$ $t 'Dan apabila la*an

me nj adilran me luop.' fi 5r

Dia berkata, "sebagian (lautan)nya meluap kepada sebagian yang

Iain."2952

*' 
er. At-Tahriir (81): lz.

s0 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani Al Bolm An Ta'vil Ayi Al Qu'an
(jld. 30, h. 49) dengan soud yangsama pada alsr no. 13 81.

Al Bukhari mencantumkannya dalan Al Jami' Aslyshahih (kfiab rafiit) dcngut

Hasythd, yangber*anad (ild. 3, h. 21 3).

Ibnu Hajar b€rkda dalan Fath Al Bam bi Syarh Sholrih Al Bulhoi (ild. E' h. 563),

'Trsartcrsebut sampai kepada Ibnu Abu Hatim melalui Ali, dari Ibnu Abbas."

Dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qw'an Al Adzhin (ild. 8, h. 360)

dengan menuturkan Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas, sebagai sumbernya.

Dinyatat<an oleh As-suyuthi dalan Al ltqan $1d.2,h. 53) dan A&Dun Al Motsur

6!d. 6, h. 321) deirgan menambalrkan pada bagian altirnya; firmm Allah, jii 61 #6
@ "O*, demi subuh apabilafajarryn mulai menyingsrhg. " Dia berkata, -Takala siang

menampakkan diri, kctika terbitnya matahari." Dia juga be*ata, 'Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, meriwayatkannya dari berbagai macam jalan, dari Ibnu

Abbas."

"tt Qr.Al Infithaar (82): 3.
2e52 Diriwaydhan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ld. 30, h. 54) dengan sanad-nya, Dia berkata, Ali menceritalcan kepadaku, Dia berkatq

Abu Shalih menceritakan kepada kami, Dia berkata, Mu'awiyah menccritakan kepadaku,

dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas... Al'Atsar.
Ibnu Katsir menyatakannya dalanTafsir Al Qar'an Al Azhin (ild. 8, h. 353) dengan

menyandarkan kepada Ali bin Abu Thalhah dari lbnu Abbas sebagai sumbemya-
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[13361 Firman Allah Ta'ala, 5$ 3;fi tib "Dan apabila htburan-
htb ttr an di b o n gkar.' 2e s3

Dia berkata, "Maksudnya adalah digali."2es

11384 Firman Allah Ta'ata, dli 6- qii "Mereka n ailk ke datomy
pada Hari Pembalasan. "Dss

Dia berkata, "ftu merupakan salah satu nama Hari Kiamat yang

diagungkan oleh Allah SWT dan yang diperingatkan kepada hamba-

Nyu.""'u

ooo

Tafsir Surah Al Muthaffiftin

lr3ssl FirmanAllah ra'ata,'b*- i\g Y O$ g 'tt 3 k ,,*,r,r*,,
tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka tuahalran itu
menutupi lati mereka.' zes 7

As-Suyuthi m€nyatakannya dalam Al ltqan $ld. 2, h. 53), dur dalam Ad-Dun Al
Mqntsw (jld. 6, h. 322) dengan secra maaslnrl dengan arrar seberumnya dengan
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dan Al
Baihaqi melalui Ilaimah dari Ibnu Abbas.

'*'er.Al Infithaar (s2\: a.
TsDiriwayatkan 

oteh Ath-Thabari dalam Jomi' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al eur'an
(ld. 30, h. 54) dengan sanadyangsama dengan atsar sebelumnya.

Ibnu Hajar menyebutkannya dalam Fath Al Bd (lld.8, h. 564), dia berkata, ..Ibnu

Abu Hatim meriwayatkannya melalui Ali bin Abu Thalhatr, dari Ibnu Abbas."
As-suyuthi menyatakannya dalam Al ltqan (Jld.2, h. 53) dan Ad-Durr Al Mantsur

Cld. 6, h. 322) secara maushal dengan 4rsar sebelumnya.

"tt Qr. Al Infithaar (82): 15.
ar6 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al ear'an

(ld. 30, h. 56) dengan sanad yang sama pada arsar no. 1385.

"" er. Al Muthaffrfiin (83): 14.
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Dia berkata, *Maksu&rya adalah membentukhati merekaost

lr3sglFirrnan AltahTa'alq q 4 ,$i1 6 4* "set@li-kali

tifutc, seswrgguttiltn kitab orotgorong yng berbabi itu (tersimpl

dol@rr' Illiyyirl';Dse

Dia berkata, "Maksu&r5nr adalah surga.'ffi

E3g0lFirmm NhhTa'ala,r;*, ,# u itia- "Itbetudbiminort

dsi thmrer mmi yang dilah (tempnln)."2%t

Dia be*ata, "Idazh ,j:l f: maksu&rya adalah

khamer.'ffi

-t Diriwayakm ole.h Ath-Thabci ilalm Jod' Al BaW, An TaYil Ayi Al Qu'or
old. 30, h. 63) dengan s4,,lr,d-{y* dia bcrtata: Ali menccritakan dia bcrtata:

Abu Shalih menccritalcan k€padt lmmi, dir bcrlrfr Muarviyah mcnccritalm kcPadahl

dai Ali bin Abu TtalhalU dei IhuAbbG.
As-Suyufri m€nydak nnya &lnAl ItC4,/'Old.2" h. 54) dnA&hn Al ltttutu

old. 6 h. 325). Ia mcnisbdannya kcDods Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdzb, dm lbnu Abu

Hdim, dri lbnuAbbas.

- Q".Al MuthatEfiin (83): lS.* Oiriwaytm olch AtLThabui ilfu Jotti' Al BaW, ,ln TaYil Ayi Al Qu'ot
(ild. 30, h. 65) dcngm sod yang wpada arrr sebclumnya

Ibnu Kesir mcnyatakmnya dalm ffifunya (ild. 8, h. 374).

As"Suyu6i menyaakmnya efu 4eDw Al trtusu 0n 6, h.3xi) dcngm

menrnbatrh tatrr fimm Allah SWf: @ 1ffi l# "Yogds&ibt &h dadtu'
natoiha yoq A&kdko, (he@ Ailort)-" (Qs. Al Muthaffifiin (t3): 2l)- Dia bqte'
'Schmhpcnghmi lugit'*' 

Q". Al Muthaffitrin (s3): 25.e Olriwa:Atra olch AtbTh$ei btu J@rti' Al tuW, An TaYil Ayi Al Qu'or
fld. 30, h. 26i1 ilm%8) dratgm s@dymg sma pada arsc no. l3tt.

Al Baibaqi meriwayatkannya &ln/,l Ba'rs va AtNttsya (h-207) dcogrc sud'
nl,q diahtata: Abu Zakaria bin Ah tstnq mcngaba*an kcpodrkmt Abtl At Hasm

Ath-Thara'ifi mcncrmgkan k€pa& krmi, lJtsmm bin Said mcnccdtakm tcpaaanf

Abdullah bin Shalih nenceritakan k€poda kami dari Muawiyah bin Shdih, dri Ali bitr

Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas... &nao.
As"Srryrfhi m€nyatakannya &fu &Dwr Al Murtsts AU" 6, h- 32t) dcnSnn

mcnisbdrannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mtm&ir, Ibnu Abu lldim, dan Al Baihrql

dari Ibnu Abbos.
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tf39{ Firman Allah Ta'ala, brc+"IaW adalah kcst ri.'N3

Dia bcrkata, *Dilak dengan kesttri.'ffi

U3e2lFirmanAllah Ta'&,t# l;:!"i '4j;1 $,fi$ f,$ 'mrpu
orang-orang yang berdow itu kembali kepda kmmnln, mcrcka kcmbali

&ngq, genbira.ffi

Dia berlcm,'Maksfrryr adslatr dengrn bongga.ff

ooo

Tafrir Surah Al

tB93l Firman Allah Ta'ala, jfi- j
ttutryoryfra balwa dia sbli-bli
Tuloouln).'ffi?

J"*
ti&

,f1
ohn,

"Sesurgululndia

kembli (koptu

* 
Q".Al l,rilhffin (!3):26.a Oirirva5drm otch Afrft$ri &18 M' Al tup, An Ta'vil Ayi Al Qr'a

0ld. 30, h. 267 iln 26t) @p sdyug sua pda arr m. l3tt.
Al Baihqi mcriwaydrmya ddm l, ktts va Arr'ltusyu (h" zfil) dcogu s@d-

nya, dia bcrte: Abu ZaLuie bin Ahl Ishaq mcrtpbdtm tcpada kmi, Abu Al Hcan
A6-Thara'if mcncrmglm @da kmi, IJtsmm bin Ssid nmita&o kcpadakq

Abdullah bin Shalih mcoccrifu kEpoda kmi dci Murwiy$ bin Shalih, dari Ali bin

Abu Ttalhah, dri Ibou Abbos... iiunarar.
As.$ryu6i mcoyaiakmSa An-n fi-Dwr Al Lbtsu 0A 6, h. 32E) dcngo

mcnisbdlamya kGDa& Ibnu Jrh, Ibtru Al mnazir, Ibou Abu lllim, dan Al Baihqi,
dri lbnu Abbas.* 

Q". Al Muthaffifiin (S3): 31.e Diriwaydro olch AtbTh$qi &ln Josi' Al tup ,ln ToYil Ayf Al Qr'ot
01d.30, h.70) dcngrn sotdrys'mapdaasa,rc. l3tt.

o'Q".Al InsyiqEq (&l): la.

I
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Dia berkata, -l-afaziri3# J mafrsuanya adalah lan yub'atsa

(tidak akan dibangkitlon).#t

t13941Firnan NlahTa'alo, 6; Cj $ft 'Ibt&nganrrutonb,
apa yang disebbutginy,o. -N

Dia berkata, av{alcsu&rya adalah, dan apo ymg dihimpunnya."m

ll3gslFinnarAlhh ra'd\,#i 61 ;fif3 "rbt&ngantutowbita
jadi pmano.umr

Dia be*at4 "h[aksu&$ adalab jilca jadi sempuma

(purnama)."2%

Il3g6lFirmanAllah fa'alo,r* ;; q" "ng -*sugutrynkont
melalui tinglrat demi tinikd (fuh@t, bhi@t).ffi

uOiriwayakm olch AtbThabqi .hl,,trl' Jbrd'Al fuptAnTaYil Ayi Al W'@t
Old. 30, h. 7Q dcngm die bcrtrta Ali rei& hcpaA*u, dia bcrtata:
Abu Shdih mcoccritaltm kcpoda kmi di! bc*ilt ltfrdrxirt mocEitah kcpadaku
dri Ali bin Abu TtahaL dai Ibnu Abbr.

As.Srryuhi ncoyehya &tu ll hryt (iW e L 54) itn A&Drr Al
Motsu (ild. 6, h. 330). h mcoisbtu3n i&rln A*Dr? lI L{qtsu kcpada Ibnu
Juir,Ibnu Al Mmdzir,daltnr Ahlldim, dri lhrAbbG"* 

Q".Al Insyiq!.q (&0): 17.m Oiriwaymtm olch AtbThabei ibln Jd' tl hy, An Ta'wit bn Al
Qu'a (ld. 30, h. 76) dcogm sotuW dia bcrtc Ali reitah kcpadakrl dia
ktata: Abu Shalih ncaccrih&m kcee& hL dir bcrtlr f,fo'awiyah mcnccritakm
kceedalnr dei Ali bin Atu Ttdhd, dri thu Abba.

As.Suyrthi drln Al Aa 0H. 2- h. 54) do A&Dtrr Al M@ilszll,

0ld. 5, h" 330). Ia mcnisbdunya dalnm A&Dor Al Lbw @Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mtmdzir, du lbnu Abu Hatim, dui ltnu Abbas.

-t Q".Al Insyi+eq (&l): 18.
M Atr-thabci mcriweydmnyr delrr ffiiilye GIC lO, t- fi ilrlrgu sarradyfrg

smapadaalrcno. 1391.

As-Suyulhi mcoyUtmnya dNln A&tuT lI Lbsr (ild. 6, h. 330). Ia
mcnisbatkannya kcpadr Abdu bin Hmi4 Ibnu Juir, dr lbm Abu Hdim, dari Ibnu
Abbas.

- Qr.Al Insyiqsaq (&f): 19.
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Dia berkata, "Keadaal demi keadaan."2e7a

Il3gTlFirman Allah Ta'ata,6&i q 'n;1 KV ',padahot Altah

nengetalrui aln yang mereka sembwtyikon (dalan luti mereka).'ffis

Dia bcrkata" "Lafazh 6ii^afsudnya addah ysimn (merelo

ratrasiakan).'fr6

tlsslFirmmAuah r"'eBi3',i ?1 v ,5gi iJ;, gr;'u.$i $t
"Tetapi orcmgerang yang beriman don beramal slulih, bagi mereka

pohala yng tidak putus-ptttusnya.' ae77

Diaberlrata, 'T.:rfirzh pi;J 'i maksrldnf fulahgffiumoryuh
(tidak berkurang).-2et

ooo

Pt Afr-Thabqi mcrirvaydkmnya dalam tafsimp (itd. 30, h. ?S) dcngu sodyrlrg,
wnfiiasa,no.l39l.

Ibnu lktsir mcnyekmnya dalam tafsirnya (ild. t, h. 3Sl).
As-Snyrtti ilalalm AdDw Al Mantsw (ld. 6 h. 330), dia bcrko: Al Bukhad

meriwaydannya &ri lb,nu Abbas, dia berlsaCIa, aGadrm dcmi kcadaan.'Dia bcrlcata,

'Inilah nsbi kalian, Muhammad SAW."
Ibnu KAirbc*e, "Dcmikian At Butfiri mcriwaydunyadcngan lafazh ini, dan

hal itu meogmdmg kcmungkinm bahwa Ibnu Abbas menymdakm ta8ir ini dari Nabi
Muhannad SAW mrka scatran-don dia berko, 'Ahr mendeogr hal ini dari nabi
l6lian, Muhmad SAW'. Jadi, pcrtmannabi kaliaMuhmad SAWmcnjadi rzoyt.
Pendapc inilah yuig Wlmg zrnhrr (liu.t)."

-t Q". Al Insyiqaaq gg: 23.
-t lbnu Hqiar mcnyatakannya dalarn Fath At Bqi (ild. E, h. 566), dia berkaa,

"Atsu iai sampai kepada Ibnu Abu Hatim mclalui Ali, dari Ibnu Abbas."
As-Suynthi daJnm Al ltq@t (tld.2,h. 54) dan Ad-Durr Al lvlottsw (ild. 6, h. 331)

dcnmn menisbdrmnya kepada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mundzir, dari Ibnu Abbas.

- Q".Al Insyiqaaq (8a): 25.
m Atr-Thabari meriwayatkannya dalam tafsimya (ld. 30, h. 8l) dengan suadyang

samapadaarrcno. 1391.
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Taftir Surah Al Bunrui

lF99l Firman Allah Ta'ala, S#t )116;,
yong disaksikan.'ffi

Dia berlota" ..Maksud lafazh S16
adalah Allah SWT. Sedangkan maksud ,

disaksikan' adalah fhri Kiamat,sm

"Mtlwtgnnryalaikotfut

, 'M, yong menya*sikm{

lafrzh Si#t 'Dan lwrg

[14001 Firman Allah Ta'ala,'rj$i 3jfi 'fi ,,Dialal, yang Malu
Pengampun lagi Moho Pengasih"Dtr

Dia berkata "Maksud lafazh 'rj$1 aaaW Al Habib (MalB
Pengasih)."nt2

- Q". Al Bunnrj (S5):3.e Diriwayakm olch AthThabci drlfr Jqtd, /lt hrq A, Ta.vtt Ayi Al eu-ot
0ld. 30, h. 830) dcagu soaadlnw dia bcrtu Ari ncoocritrkm kcpad&r die bcrte
Abu Shalih mcnccritah kcpads kami, dia bcrtda, fiu'ardyrh ncoocritah kcpodahr
dri Ali bin Abu Ttsthah, dri Ibnu Abbos..

Ibnu K&ir mcncmmkonya dalu r6sb Al eu'ot tt azht 0H. t, h. 3sodcngan kepada Ali bin Abu Ttdh& dari lbnu Abbas, ,6"gri
sumbcruya.

As-suynthi mcnydahyr Mn A&Dtr Al ldonswfi At-Tgt bi Al *ta'rst
0ld. 6, h. 332), ia bcrte,'Ibnu Jrir mcrirn:rarun:n mdrlui Ali bin Ahr Thalhrh,
dri Ibnu Abbas."

-t Q".Al Bunnrj (t5): 14.& Oiriwayatm olch Atblhahi daln Jqd, Al furw, An Ta.vil Ayd At eu.or
Od. 3q h. 89) dengm.ranadyag discbuttm sdclumnya

Al Baihaqi mcriwaydmnya dalam Al Ama'va Asrt-fltifo (h. lol) dcngm sqro&
np, dia berlrda: trlu %k"'ia bin Abu Ishaq magabutm kcpedahL Abu At [Isse
Ath-Thara'ifi menerugkm kepada lcmi, utsman bin said mcoccrit*en kcpadahl
Abdullah bin shdih mcoceritakan kcpada kani dri Mulwiyah-bin shslih, dai Ali bin
Abu Thalhah, dari lbnu Abbas, tentang firman A[ah SWr, 316jir, dia bcrtda -(Artihya

flq,A?t." Pada pembahasan yang lain" dalam tagimyri, dia bcdda, -3'r3jr ,Affi
'rr$)t.;

'Ibnu Hajar Al Asqalani mcnydatomya dalam Fah Al B@i (ild. g, h. 56t), dia
berlcata,'Ath-Thabari mcriwayadcannya melatui Ali, dari Ibnu Abbas..
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Il4Off Firman Allah Ta'ala,3,{lt

Maha mulia.'883
"f$ ii "YotgnemptnlniArsy, lagt

Dia berkat4 "Maksud lafazh ijii adalah Al Karim (Maha

Mulia)."2es

ooo

Taftir Surah Ath.

Il4DzlFirman Allah Ta'ala, lJizrt'#i " (yotn) btutang yorg calwyanya

menembus."D85

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "I-afa/r- $91 maknanya adalah yang

bersinar."2986

As-Suynthi menyatakannya dalarn Al ltqan Qld. 2, h. 54) dut Ad-Drr Al Mantsur

Cld. 6, h. 335) s*ara manslad dengan arsar setelalmya. Ia menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas.

2e83 
Qs. Al Buruuj (85): la.

2eu Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' At Bayan An Ta wit Ayi Al Qur'an
(ld. 30, h. 89) dengan soudyangsarnapadaatsa. no. 1399.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Btri (ild. 8, h. 568). Ia

menyandarkannya kepadaAth- Thabari, dari Ali dari, Ibnu Abbas.
As-Suyuthi menyatakannya dalam Ad-Dwr Al Man*ar (ld. 6, h. 335) secara

mauslrul dengan also sebelumnya.

"t' Qr. Ath-Tha4nq (s6): 3.

'ett Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'an
(ld. 30, h. 90) dengan sanod-ny4 dia berkafia: Ali menceritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata, "Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas."
Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakannya dalam Fath Al Bari $ld. 8, h. 568). Ia

menyandarkannya kepada Ath- Thabari melalui Ali, dari Ibnu Abbas, sebagai

sumbemya.

As-Suyuthi menyatahannya dalam Ad-Dun Al Mantsur (ld. 6, h. 335) secara

mauslrul dengan also setelahnya- Ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Abdu bin

Hamid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, dan Abu Syaikh, dari Ibnu Abbas.
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tr4GlFirman Aflahra'ab,,r{A$ ,;31 fr !, U_-r*wbtr*d*t
antua tulang sulbi lakiJaki dor tulang dada peremptwt'ffi

'l "Sesurgulnln AI Qw'ot itu

adalah bdl.''eql

- e".At-Thuiq (s6): 3.a Oiriwaydtsm oleh A&Thabari &tntl- Ja ni' Al kW An Ta'wil Ayi Al Qu'or
(ild. 30, h. 92) dengm sanadyang sma pada dr@ scbclunnya

Ibnu Katsir mcucantmlrmnya fd* Al Qu'or ll Aztfrn (iH. t, h" 396). Ia
menyandartnnnya.kcpada Ati bin Abu Ttalhalu dri Ibnu Abboc scboSti smbernya,
dengan lafrzh: Virt fr tonqa Au pyudooty).* Q".Ath-fiariq (s6): 13.

eDiriwaydra oteh AlLThabari dalrlmJoni' At kW, An Ta'wil Ayi Al Qu'ot
fld. 30, h. 95 dan 96) delligm sotd yang sma pada dro rc. 14U2.

As.Srrymi mcnydakannya dalm A&Dwr Al lu{onss (ild. 6, h. 337). l^
mcnisbdmnya kcpada Ibnu Jrir dm Ibnu Al Mundzh, dri Ibnu Abbas-

As-Suyulti menyekan &n aso (no. 1,104 dm 1,t05) &ln Al ltqorfi 'Uhor AI
fu'@t 0H. e h. s4).

-' Q". Ath-Thariq (86): 14.e Diriwayatm oleh Ath-Thabari dalm Joni' At tuW, An Ta'vil Ayi Al Qu'ot
(ld. 30, h.95 dan 9li)dagmsotd yang samapada asorc.l402.

As-Suynthi menyalakannya dalam Ad-Dur Al Mo*w (ild- 6, h. 337). lN
menisbatkannya kepadalbnu Juir dm Ibnu Al Mrmdzir, dri Ibnu Atrbc-

As-Suyttthi menydakan duoarsa. (no. l,l(N dm l/05) d^lmAl ltqorfi 'Uun Al
W'@, Cld.2,h.54).

Dia berkata, "Iafa^ \,.Jt;At maksudnya adalah aNrtara (tulang)

dada perempuan.'2ess

tl404t FirmanAllah Ta'ala,j5 \ti

Diaberkata, "Maksud lafrr fi\,

beno-benor firman y(mg memisahkmt (mtara yong hok don yang

bakhil.'DEe

Dia berkata, 'Maksudnya adalah (memisahkan) perkataan hak

(dan batil).'2eeo

t14051 Firman Allah Ta'ala, {f\'; (:t "Dot sekali-luli tukorlah dio

senda-gttatt"Dl
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114061 Firman Allah Ta'ola,'$
tonguhlah ororyorory kafir

boangsebefio.'8

,# "I(mua itu beri

totguhlah npreka itu

-M
ita yitu

'u#1
bti

Dia berlcata, "Maksudnyq tidah bcrapo lama.'a

oco

Taftir Surah Al AIaa

11407l Firman Allah ta'ala, di7 ig ';G:r "bht dijadikan-I,Iya

runput-r'wrput itu lccring kchitan-hitamot "M
Dia berlota, "Maksud Lafazh #i Gering) adalatt tusyintott

mutaghayyiran (tumbuh-tumbuhan kering yang [dapat] berubah).'ffi

I140SI Firman Allah Ta'ala, d)\' X"ntt*r-hitaman "

* 
Qr. Ath-Thaariq (36): 17.

*Oiriwayatkm olch Ath-Thabari drJrrmJa,mi'Al tuW, AnTa'vil Ayi Al Qar'or
(ld. 30, h.95 den %i)dcngmsuod png samapada asono.l4fiL.

As-Suynthi mcnyatakannya dalarn A&Drrr Al lvtqtsu (ild. 6, h. 337). Ia

menisbatlonnya kepada lbmu Jarir dan Ibnu Al Mrm&ir, dri Ibnu Abbas.

As-suyuthi melry&km dva atsq (no. lzl(X de 1405) dalam lI ltqot fi 'Uum Al
Qw'or (ild.2,h.54).* 

Q".Al A'laa(t7): 5.e Dirirvayakan oleh Ath-Thabari d6lam Joni' Al tuyot An Ta'vil Ayi Al Qu'a
(ld. 29, h.127) dcngan saz,adtny\ dia berk&: Ali mcnccritakm k@aku, dia bedrate

Abu Shalih menccritdcan kcpada kauri, dia berlcda, 'IVlu'awiyah mcnccritakan kepadaku

dari Ali bin Abu lhalhah, dari Ibnu Abbas."
Ibnu Hajar marydakannya dalarn Fath Al Boi $ld. E, h. 569), dia bqkm, "Atso itnt

sampai kepada Ath-Thabari melalui Ali, dari lbnu Abbas."

As-suyuthi menyatakannya datam dalam A&Dnr Al Mantsu (ild. 6, h. 339). Ia

menisbatlcannya kepada Ibnu Juir dan Ibnu Abu Hatim.

As-suyuthi menyatatcannya dalam lI ltqan $ld. 2, h. 54) deirgan lafazh: til.:"i
(tumbuh-tumbuhm png kering).
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Dia berkata, *lVlaksu&rya adalatr (Uerwarna) hitzrn.-N

t14091 Fiman Athh To'ala, &; ; 8t i "&.strtguhnln berrntwglatt
orang yang membersiltkot diri (dengm beriman).'f,e8

Dia berkata,'Maksudnya adalatr siapa-siapa yang membersihlen

diri dari kemusyrikan.#

[14101 Firman A[ah r"'ato, # .i; t i 3S 'M, Dia ingat na na

Tuhannya, lalu Dia sembalqnng.'m

Dia berlrata, a.*rftdrr .i; 'J f:,jnaks*yaadalah mengesakan

Allah 5ryr1.rrool

[141U FirmanAllah To'alo, ilb'tntu dia sembalryang."

Dia berlota, "I\[aksudnya adalah melakukan shalat lima

waktu."m

- As-snyuthi ncnyatah;n Mn At Itqot fi Uht n Al W'az (ild. Z, h. S4).

- Q".Al A'laa(t7): 14.sDiriwayah ohh A&.Thabari ddrmJorlnilAl kW An Ta'vil Ayi Al eu'an
fild. 30, h. 99 de l@) dralgm. s@rd yang sama pada dso N. t&? .

As-Suynthi dolnAI ltqu(tlil2, h. 54 dan 55) dnA&hrr Al tvlortstr (ild. 6, h.
339). Ia menisbdmSna k€poda Ibnu Jarir, Ibnu Mrmdzir, dan Ibnu Abu Hdim" dari
Ibnu Abbas.*qs. AIA'laa(t7): 15.

!@'Diriwal&n ol& Att-Thabari ilalImJerllu' Al tuW, An Ta\til Ayi Al ew'or
(ld. 30, h. 95 de 96) d@gfi s@rd yang sama @a ats@ rc. lffZ.

As-Suyttthi m€n at8hn},a dalam Ad-Dm Al M@rtsra. 6ld. 6, h. 337). Ia
menisbdannyak@albnuJrirdm IbnuAl Mun&h, dri Ibnu Abbas.

As-Suyuthi m€nyata&m ihn ass (no. l4g,t dan l4O5) dalam Al hqan -fi 
,Utum At

Qr'm 01d.2, h. 54).
3@Dirirraydra 

oleh AfuThabari dalam Joni'Al tulwt An Ta'wit Ayi Al ew'or
(ld. 30, h. 95 dan 96) dryan s@dyang sama pada atso no. 1402.

As-Suyrthi menydakunlla dalam Ad-Dwr Al Mantrw (ild. 6, h. 337). Ia
menisbatlonnya kepada lbnu Jair dan lbnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi mcnyakan dru aso (no. l40a dan 1,105) ddam Al hqan.fi Ulum Al
Qw'on (ild.2, h.54).
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Tafsir Surah Al Ghaasyryah

It4t2lFinnanAnah Ta'ala,|gi At aA ji TuWreo,skatt
kcpadamu berito (tentong) Hoi pembalosan?,ts@3

Dia berkata" "Al Ghaasyiyah merupakan salah sat. nama Hari
Kiamat yang diagungkan oleh Allah swr dan yang diperingatkan kepada
hamba-Nya."ry

[l4l3lFirmanAllahTa'ala,'i*Ji-rloC"A"ruriokcraslagikepqnhor.,,

Dia berkata, "Maksudnya adalatr orang,orang Nasrani.ms

tt4t4lFirmanAllah ra'ato,e; U I ifr, '{ ;4 ,,Merekatioda

memperoleh makmtan selain dori pohonyang berdtri.,EM

Dia berkata, "Idaksudnya adalatr pohon dari neraka.',ffi

'* Qr.At chaasyiyah (sS): l.
'u Diriwayatkan olch Ath-Thabari daln Joni, Al Baw An Ta,wil Ayi Al ew.ot

0ld. 30, h. l0l) dcngan soud-nya, dia berkata Ali menccritalcan kcpadaht dia bcrtre
Abu Shalih mcnccritakan keada kami, dia bcrtm: Mu'awiyah mcnceritakan kepadaku
dad Ali bin Abu Thalhab dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hajar mcnyatakalrnya dalam Fath Al Bqi (Jld.
menyandarkannya k€pada Ibnu Abu Hatim melalui Ali, dari

8, h. 570) dengan
Ibnu Abbas, sebagai ..

sumbernya.

As-Suyuthi

0ld. 6, h.342)
menisbatlcannya

Abbas.
3*s Al Bukhari menyatakannya dalam l/ Jami, Ash-shahlr ftitab rdsr) dengan

Hasyihahyangbr-sotad (ild. 3, h. 214).
Ibnu Hajar bertcata dalam Foth Al B@i 0ld. g, h. 570) .zrso tersebut sampai kepada

Ibnu Abu Hatim melalui Ali, dari Ibnu Abbas..

'* Qr.Al Ghaasyiyatr (88):5.
3w Diriwayatkan oteh Ath-Thabari dalan Jami' At Bayan An Ta'wil Ayi AI eur,ot

(ld. 30, h. 103) dengan sonadyangsama pada arsar sebelumnya

menyatakannya dalam Al hqan-Qld.2, h. 55) dat Ad-Dur Al M@rtsur
deirgan lafafr: !1, tI {0rl 'U (dari nama-nama Hari Kiamar). Ia
kepada fbnu laiir,'Ibriu at Uundzir, dan Ibnu Abu Hdim, dari Ibnu
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[f41q Dahm suatu riwalat, dia (Ibmu

berduri."3ult

tl4fq Firman AllahTa'ala,'ij# 46
)nng tersustttt'N

Dia berkata, *Bantal-banta1.,30l 0

ll4lTlFirmm Allah Ta'da r\$1,
yang berlausa atas mereka. BoI I

Dia berkata" "Kamu bukanlah

sewenang-wenang atas merrka."3ot2

Abbas) berkatq "Pohon yang

"Mtfuital-bmtal wtfuot

4 3S "I{omt buksilaltqwrg

orang yang (bisa) bertixlak

Al Baihaqi meriwaydmnya dalam Al Ba'tsu va,4*I,Itsltrr (ild. 30, h. 306") dengm
sot&ny, dia bedre fifu1 Tqknria bin Abu Ishaq Al Muzal*i meirgabrtm,tcpoda
knmi, Abu Al Hasan Att-Thra'ifi memberitahukm t€pada karni, Utmm bin Said
me,nceritakm kepada kemi, Abdullah bin Shalih mcnceritakan kQada tsmi dri
Muawiyah bin Shalih, dd Ali bin Abu Thalhalt dri Ibnu Abbos.

Ibnu l(sh mcny&hnya ilalnTgsb Al Qu'ot tl Azhin (ild- S, h" 4{fD.
Ibnu l{ajr m€nyErahya dal,m Fdh /n M (ild" t, h" S?O) @E

menyandahnya k€padsAti bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbc, scbagri sumbcmye
As-Suyrilhi mcoyutrhya &ln A&Dtrr ll lyfunsu fild. 6, h. y2) dcogm m

nqsladh pc*Um scbchmn]la dcngEn mcnisbfu:n kepa& Ibnu Jrir, ltru Al
Mrmdzir, dm Ibnu Abu IIdiE, dri lbnu Abbas.o As.Snyutti mcnyetr&mnya drdramAl ltqotfi llfu;il Qto'az (itd. 2. h- 5t* 

Q". el Grhasyiyah (tS): 15.
xro Diriwa)& olch Atb'Thebui it lM Jari' At tuW. An Ta'vil Ayi tI eu-ot

(ld. 30, h" 104) deargln dymg sma poda ao rc. l4l2^
Al Baihaqi meriwayfuya d^lam Al tu'Buwo A*Itusyu (h. 200) eqgmvrd

Yug stnl Poda atso rc. 1414.
As.SuJndhi meny&kmnya &lam Ad-Drrr Al ltlottsu (ild- 6, h- 343) dctrgr

66nisldrmnyakepadalbnu Jrir, dan lbnu AbuHdin, dri Ibnu Abbas.
As-Suyuhi menyatakmnya dcdramAl Itqan (ild. e h- 55).

'" Q". Al Ghsasyiyah (sS):22.
3012 Diriwaydkan olch Ath-Thabari dalam Jqni' Al BaW, An Ta wil Ayi At eu'ot

$ld. 30, h. 106') deiligmwrdymg samapada dsa-no.l4l2.
Abu Jahr An-Nuhas mcoycbutkannya dalam An-Nasilh wa Al Monsalrt @. 257).
As-Suyttlti m€ny&kunya &lam AI ltqar, (lld. 2, h. 55) dm A&Dwr Al

Marrtstc (ld. 6, h. 343). Ia mcnisbdannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibau

TATSIRIBNUABBA,S A



Tafsir Surah Al Fajr

tl4lSlFhnmAlhhTa'al4?- a.i ';: ay' q S "P&lurghttiktum
itu terdap swnph |nng d@ diter*na) oleh orong-orang yang

bera*al.BoL3

Dia be**a, "IVlaksudnya adalah li ulinrruln (rmttrk orang-orang

yang berakall.dota

t14t9l FirmanAllah ra'ata, ,9,\ ';3i 'ti| '"_51 'ril; "M,knnt
Tsamud yang memotong batu-batu besu di lembah.'ts0ts

Dia berkare "Lalu mereka melubanginya."sl6

$4nlFirmanAllah Ta'ala, r(rti Ad 4 'senngululnhhoaru
b enar -b enu mengaw os i.' Bo t 7

Dia berkats, "lvlaksud dari mengawasi adalatr Matra Melihat dan

Matra Mcndcngar.fltt

Abu Hatim, dm Ibnu lrfudawaih, dari lbnu Abbes, dcngrn mcnambdksr kslim* iiili
|if 6arcna ior rnerftmltrfu mcre,ka).

ror3 
es. Al Fqir (s9): i.

sort Diriwaldkan d& Ath-Thabari d^lam Juni' Al BaW, An Ta'vil Ayi Al Qur'ot
$ld. 30, h. I l0) dcagm dia bertda: Ali menccritakan kepadaku, dia berkda:
Abu Shalih menceritah kepada kami, dia ba*ata: Mu'awiyah menceritalcan kepadalo
dari Ali bin Abu Ttalhab dari Ibnu Abbas.

As-Suyrtti m€Nryatalonnya dalam A&Dwr Al Man*w (ild. 5, h. 347) dengian

menisbatkannyakepada Al Firyabi, Ibmu Abu Slarbab AMu bin Harrid, Ibnu Jarir,Ibnu
Al Mundzir, Ibnu Abu Hdim, dan Al Baihaqi dalam Syt'ab Al Iman dari berbagai jalur,
dari Ibnu Abbas.

'tt er.Al Fajr (s9): 9.
3016 niriweyotken olch Ath-Thabari dalam Joi' Al Balan An Ta wit Ayi Al Qtr'an

fild. 30, h. I 13) delrigao smad yang sama pada alrar sebelumnya

'ot'er. At Fajr (89): 14.
30rt Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan An Ta wil Ayi Al Qur'u

(ld. 30, h. I 15) dengn sanad yang sama pada atsq no. 1418.

TAFSIRIBNUABBAS



Ulrz\Firman lutahra'ab"6 i4 3$i <r;tLV ,btturu
memalran horta ptsaka dengan cara mencompnrbatrkon (WtS lalal
dan yang batil).'tsote

Dia berkata, "Melekatkan (satu dengan yang lainnya).m

ua2lFirmmA[ah Ta'ab,(; g x$i 6#fi "bttumtnsrittoi
harta benfu dengan kecintaanyang berlebihotffir

Dia berkata, "Maksud lafazh t1.i 
"a"frn $ndidm (dengan

sangat)."3@

u4fzqFirmerAlah ra'ata,'rs & 5ii ,;{r, 6y-9 ,.btgtt(btud
demikian). Apabila bumi digoncangkan bernrut-twut. ffi

Al Baihaqi mcriwayatlonnya dalaur Al Asma'wa As}-&tifo (h- 545) dcngu s@d-
nyq dia htata: Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim Muhammad bin Yahlra mcngOutm
kepada kami, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Afi-Thra'ifi mcngabulm kcpede
kami, dia b€rkata: utsman bin said menceritakan kepada kami, Abdullah bin shrtih
menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin shalih, dsri Ali bin Abu Thalhalu dri
Ibnu Abbas, dia berkata,'(Trrhanmu) meliha dan mcndcngr.'

As-Suynthi mcnyekannya dalam l/ hqan $1d.3, h. 55) dn A&Drct Al lttottsw
(ld. 6, h. 34E). Ia meirisbarkannya dalam Ad-Dtrr Al Mollrlukqrdrlbnu Jrir, Ibnu Al
Mundzir,IbnuAbuHdim, dan Al Baihaqi, dari IbnuAbbas.

3ore 
es. At Fajr (89): 19.

3@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari duJrarn Jami' Al ktw, An Ta'vil Ayi tl eu'or
Cld. 30, h. I 17) dagm sanad yang sama pada 4rs4r no. l4lt.

As-Suyuthi menyatakannya pula dalam Ad-Durr Al Moraw (ild- 6, h. 349) secra
mauslrul dengan alro setelalrnya. Ia menisbailkannya k@s Ibnu Juir dan Ibnu At
Mun&ir, dari Ibnu Abbas.

''' er.AI Fajr (89): 20.
3@ Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Batw, An Ta'vil Ayi Al eu'ut

(ld. 30, h. I 17) dengan sanad-ny4 dia berkata: Ali menceritakan teeaaanr, dia berlc6:
Abu Shalih mcnceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah me,nceritakan k€pdaht
dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Dinyatakan oleh As-Suyuthi dalam Al hqan 01d.2, h. 55) dan Ad-Dtrr Al Manttr
sec,aramaushuldengan atrrar sebelumnf (ld. 6, h. 349).

'* e..Al Fajr (89): 21.
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Dia berkata, uMaksudnya adalatr goncangannya (bertubi-

tubD."3o7r

llo4f Ermm AJfl,Irra'd4.'i ,f, Sfrii 'b'$- #-fr_#5--*U,
Gfili "Dan pada hari itu dipertihatkan Neraka Jahowi; don Wda
lari itu ingatlah mantaia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat

in boginyaffis

Dia berlratq "Bagaimana pun juga tidak bergrma lagi (mengingat)

itu baginya."%

U42sl Firman Allah Ta'ata, 'i$;l:t ,rjiri qft_ "Hai jiwa yang
tenang.'ffi?

Dia berkatq "Ivlaksudnya adalah yang membenarkan (Allah dan Rasul-

Nya).'ut

coo

@ Oiriwayakan oleh Ath-Thabari dalrm Joni' Al kryr,4n Ta'wil Ayi Al etr'a
drnigao soud ymg sama pada arsc sebclumnya.

As-Suynthi mayatakannya dalan A&hn Al Mort&r fild. 6, h. 349). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jilir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

'* e". At Fajr (89): 23.
36 Diriwaydlcan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al BaWt An Ta'vil Ayi Al Qw'ot

(ld. 30, h. 120) deirigat sanad yang sama pada atso no. 14D..
As-Suyrthi m€nyatakannya dalamAl kqan (ild.2, h.55).

'-et.AtFajr (E9):2?.
3@r Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jani' Al Baltan An Tawil Ayi Al Qtr'ot

(ld. 30, h. l2l) dengm sanad yang sama pada atss no. l4?2.
As-Suynthi menyatakannya dalam AdDtrr Al Marrtflr (ild. 6, h. 350). Ia

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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Tafsir Surah Al Balad

lr4?slFirmanAllah Ta'da$ A ;3jf (il 'ilt "&smsutqattuni
telah menciptakan muntsia beroda dalon nuah poyah.M

Dia berkata, "Maksudnya adalah berada dalam keletihan."3o3o

114271 Firman Allah Ta'ala, i-ili 'rfi:-r;) "Dan Kami tetah

merrunjukkon kcpdoqn dua jalo{N3r

Dia berl€ta, "lvlaksu&rya adalah jalan hidayah dan

kesesatan."ffi2

tl42slFirmanAtlah ra'alo, fi fi (*- f, "AtotttuWdaor@lg

mishn yorg smtgot fokir. 
ffi

Dia bcrkara, TvfaksrtrJ/t edshh )rang sangd meuthrlulrkan."m

*e".AtBatad(rr):a.
@ Diriwa5drm olch AfuThrbci dblm Jqri' ll tuW, An Ta'wil Ayi At Qu'or

fild. 30, h. l?5) Aralgs fuqy\ dia bertsta Ali mcnceritakm kcpadaku, dia bcrta:
Abu Shalih menceritalm kqoda kmi, di8 b€[td8: Mu'awiyah m€no€ritakm kepadalo
dari Alibin Abu Ttalhah, drilbnuAbbs.

*' e".Al Batad (90): a.
B2 Diriwayatkm oleh AthThabui daln Joni' Al BaWt An To'vil Ayi Al Qrr'ot

(ld. 30, h. lm denigm sotdymg sma Fda asr scbclumnya.

As-Suyuhi m€nyatdemnya datn Al ltq@t Olil.2,h. 55) dn Ad-DrEr Al Motsrr
6ld. 6, h. 353). Ia menisbdrmnya k€pada lbnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abtr
Hatim, dari Ibnu Abbas.

''' e".Al Batad (90): 16.
3* Diriwayatkan oleh AlhThabari dzlam Joni' Al Bornn An Ta'vil Ayi Al Qu'or

(ld. 30, h. l3l) delrrgan sotd ymg sma pada atss no. 1426.

As-Suyuthi m€nyatakann)'a ilalrm Ad-Dwr Al Marrtslt (ild. 6, h. 335). Ia
menisbaikannya kepada Ibnu Jrir dan Ibnu Al Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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Ua\Firrnan Allah T"'dqeJii^
yang diturup rapd.ffis

Dia berkat4 "Lafaztr

muthab b aq ah (ditutup).#r

3( e* "btueka b& tulon rwako

u,Ci di sini maksudnya adalah

ooo

Tafsir Surah

t14301 Firman Allah Ta'ala, ti:,L 6 "*iit 
,'Dant buni serta

penghamparawqn.ffiT

Dia berkata, "I-afazh @ ai sini maksudnya adalah qismoha

(penghamparannya). "st

-'e". AtBsLd(90):20.u Dirirvayakan olch Athlhabari dt'/.nn Joai' At tu w, An TaYil tyi Al Qu'a
0ld. 30, h. 132) draigm sotdlmg 3sma p661 aso rc. 1426.

As-Suynthi m€oydrL'qn5ra &lM A&hm Al llonsu 6ld. 6 h. 335). Ia
menisbdrannya k?ada Said bin ldanshur, Abfu bin lfmi{ dm Ibnu Jrir, dari
bcrbapi jalan dari Ibnru Attes.

'" Qr. Asy-Syams (9r): 5.
mt Diriwayatkan oleh At-Thabari dallm, Jotti' At fuW, An Ta'vit Ayi Al Qw'or

(ld. 30, h. 134) dagan sot&nya, dia bertata: Ali menceriakm kepadaku, dia ber*ata
Abu Shalih menceritakan k€pada kami, dia b€dsta: Mu'awiyah mcnceritalcan kepadaku
dari Ali bin Abu lldhahb dari lbnu Abbas.

As-Suyuthi m€nyatakann)ra &lan Al ltq@, Old.2"h. 56) dat Ad-Durr Al Man*ur
(ld. 5, h. 356). Ia menisbdannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, dan Ibnu Abu
Hatim, dari IbnuAbbas.

Ibnu Katsir meny&kann]ra (atsu no.1430) dalam Tafsir Al Qw'an Al Azhim (11d.8,

h. 343). Ia mcnyandarkannya ke,pada Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, sebagai

sumbemya.
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[143U Firman Allah Ta'alo, t$Ft
mengillwmkan kcryda jiwo itu
kctakwaanrqu.'ffi3e

Dia berkata" "(Allah mengilhamkan) mhm kcbeih dengan

kejalntan."m

Il432l Firman Allah fa'ala, (*) ;,
b eruntunglah orqng Wrg nerytucikon jiw a

Dia be*atq "Sesungguhnya benmtmglah Gmg yang

menyucikan jiwanya."st

t14331 Firman Allah Ta'ala, tiJl n 4L
merugilah orong yong mengotorirqru. ffiz

Dia berkata, 'lSiapa yang dikotorkan jisruF olch Allah, mal<a

Dia akan menyesatkarmlra.ff

*'Qr.Asy-Syms (91): S.
m Diriwa;rtkm olch AlL'ThSri iblro- hd' Al fuy, h Ta'rlt tyi tt Qu'ot

(jld. 30, h. 95 de 96) draign d yue sut pcde re m- l{[D-
As.SuyrIti Ecoyda&m!/r i&trrn A&tur ll Do-t (Iil 6 L 334. 18

me,nisbattrannya k@a Ibau Jdr dm Ibnrr Al Mundzir, dri IhAbB
As-Suynthi mcNryatrh M,*q (no. l4Ol dm 1405) bll Wfi 'Ulton Al

@'@r 01d.2, h.54).
3Br oar e*ir*, il Ltuwlr.tcmlJl:5, LS C-r"n -"it
DalamAl ltqantatrlis: i!6 (*ibd).
'* Q*.Asy-Syams (91): 10.
s3 Diriwayatkan oteh AtbThabui ilzlu. Joni' At tuy, tD To'vil Ayi.lt Qw'ot

0H. 3q h. 135, I 36, dm 137) drlrgq s@rd )rmg s'ma pa(h @ sfr*rlrrra
As-Suynthi menysakaanya drlm Ad-Drrr AI lytut: On 6 h. 357). Ia

menisbatkannya kqada Husain dalfr Al W@rah, Ibnu Jrir, th At lftmdzir, dm
Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Katsir menyatakm atso no.1433 dalam fdsb AI Qu'o ll ,l*b fild. 8, h.
435), dengan menghilangkm lafafr: 'i&i6 6"u a" akot@@.
. As-Suyuthi menyatakan ctso wr. 1434 dalam Al Itqqt W\ L 56) dr.'ge" lefedr:
iStt (akibat).

q,A ,11fr 'Lhka Auatt

(ial@r) *efsilrn d0,

33 *surggulmtn
,,

'Ibtwurgulnla

I
ittl

4.Jr9
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ll434l Firman Allah ra'ola, (aiii ,38 i; "Dan Altah tidak tatut
t*ladap aldW tindokorlrly ituffi

Dia berkma, *Allah SWTtidaktakut rcrhadap siapa pmus akibat
dari tindakan-llyaff

ooo

Taftfo $EahAdh.Dhuhaa

l143q Firman Alhh Ta'da 5.. Q ,ft; "Dot &tni nula n apbila
telah suyi (Selq).il'

Dia berlre, "Jilo tcLh bcrlalu."il

Dalarn ft t- Al Hijuny!,t yrg ti&L dfuGrt.i dcngan tatryrC $H.1, h. l2O)
tcrtulis: t(t, (Xonsctucnsi).

.*u tiaar mcocmukm ,tet-n bcrtegei sumbcr pcriwayatan (dari Ibnu Abbas)
tcnang riwayat yug myrhfu 6fo 3urrh Al-I,sil.

'* Qr. Asy-Syms (91): 15.
3s5 Diriwaydm ohh Arh.Th$ri iblm.Iotti, Al tuW, An Ta.vit Ayi At ew.ot

0ld. 30, h. 135, 136' dm 137) it,,g Myug smra pada a&r sebctumnya
As-Suyrhi mcaydahJTe ifu A&Drm Al Moilsw 0ld. 6, h. 357). Ia

menisbd<annya kcpodr Hrsain ilrlm tl ktignah,Ibnu Jrir, Ibnu At Mun&ir, dan
Ibnu Abu Hdirn, drilbnuAbbcs.

Ibnu K&ir meoy&km ana.N.-1433 dalm Tdsb Al W'@t Al Azttim Old. g, h.
435), dengan menghitengtrn lefrzh; 'i:>6 6"U ai" akot nenysakoryn).
. As-suyrthi menymkm otso llrt.l4ll4 dalam Al hqon (Jrd. z, h. 56) de,ngan lafazl:
illt (aldbd).' D"la;n ft h Al Hijaziyyah yug tidak dis€rrai dengan tahq Cld.l, h. l2O)
tertulis: ift U ftonsc&ucnsi).

Aku t{dak mcncmuh delm bqtagd sumber periwaydan (dari Ibnu Abbas)
tentang dwalat )'mg m€nlEhrttm tafiir surah Al-Lail.

'* Ibid.

'*' et. Adh-Dhuhaa (93): 2.

'm Diriwaydan olch AtbThabci dalrn Jami' Al Balnn An Ta wil Ayi Al eur'ot
0ld. 30, h. 147 dan l4t) dcngm ffiW dia berkata: Ali menccritalon kcpadaku, dia
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11436l Firman Alah ro'ala, fi 6 ii; ii,:; ,C ,Tuhomru tiada

meninggalkan kamu don tiada Otnd benci kcpafumu.'Ne

Dia berkata, "Ttrlranmu tiada meninggalkanmu dan tiada (pula)

bcmci kepada[nu.'ffi

ooo

bcrlratr: Abu Shalih mcoocritakm kEp.& kmi, dia bcrtdl Mu'awiyah mcnccritakan
k@aku &ri Ali bin Ahl Thalhoh, dri lbnu Abbas.

As-Suyuthi mcnyatakon)'a dalu lI ltqan Old. a h. 56) dn Ad-Drr Al Mortstr
fld. 6, h. 361). Ia ncnisbathnya kcpodr Ibnu Jarh, lbnu Abu Hdim, Ibnu Al Mrm&ir,
dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Abbes.

Al Bulfiari mcoyatsken dsq N. 13,16 dalam Al Jani' Ash-stahih (dcmgan

Hosyiluh yug bcr*opd) fild. 3, h. 217).
Ibnu llajar bcdcda dalam Fdlr ll M Cld. 8, h. 581),"A*otasebut sampai kcpada

Ibnu Abu Hatim mclalui Ali, dri Ibnu Abbos."* 
Q". Adh-Dhuhaa (93): 3.

m Oirtwayattan oleh AfuThebai &ln Joni' Al tuW An Ta'wit Ayi Al Qw'ot
01d.30, h. 135, 136, drr L37)dagawdyang sma@aa&ar sebelumnya"

As-Suyutri m€nyatakanya itelm Ad-Drrr Al M@rtsra- fld. 6, h. 357). Ia
mcnisbatkannya kqada Husain &tam lll Istiqanolt, Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdzir, dan
Ibnu Abu HCim, dari lb,nu Abbas.

Ibnu Kdsir m€nydakan axqrc.1433 dalanr T6b Al Qu'an Al Azhim (ild. E, h.
435), dcngan marghilangkan lafrd: 'iV6 7"-U ai" a*or meryesatkonryu).

. As-Suyuthi m€oy&km qtso no.1434 dalam Al ltqu (lld.2, h. 55) dengan lafazh:
lp6 (akibat).' Dalam cctakan Al Hijaziyyah yug tidah dis€rtai dengan tofuiq (11d. l,
tertulis: Qtf ftonsekuemsi).

Aku tidak menemukan dalam bcrtagai sumbcr (dari Ibnu
tentang rirvayat yang menyebuttan h8fu $rah Al.Lail.

h. 120)

Abbas)
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Tafsir Surah Al Insyiraah

t143T Firman Allah Ta'ala, .1;6 Aj 65 "Iutaka Wbilo kotru telah

selesai (doi seruatu u.ttsan), kcrjakanlah dengan sungg;uh-sungguh

(ttsan) lwtg lolr-aost

Dia berkata, "Maksudnya adalatr dalam berdoa."3052

ooo

Tafsir Surah At-Tiin

lI43Sl FinnmAlhh Ta'ala, g;i '* ?1
"I(ectali oranger(mg lwrg beriman

*:r*rt $.$ ,jJ( ir$ $y

mengerjakon amal shalih;

.)t7
,1.b

don

naka bagi nercka plula yang tiada putus-ptutttslyq'4063

Dia berkata, avlaksudnya adalah tieda berlcurang.'ffi

ooo

*' 
Q".Al Insyiraah (lA):?.

362Diriwaydon oleh Ath-Thabari dalan Jani' Al Balwr An Ta'wil Ayi Al Qufot
(ld. 30, h- l5l) d,rrgan dia bed@: Ali mcnccritakan kepadaku, dia berlrata
Abu Shalih m€nc€ritakan kcpada tami, dia bc*ata: Mubwiyah menceritakan kepadalcu
dad Ali bin Abu Ttalhab dari Ibnu Abbas.

Ibnu Kdir menyatakmnya dr.laum Tofsir Al Qu'ot Al Azhim (ild. 8, h. 455). Ia
menpndarkannya k€pada Ali bin Abu Thalhab" dari Ibnu Abbas, sebagai sumbernya

As-Suyn6i dalamAl ltqotfi Wm Al Qu'an Qld-2,h.56).
'* e".ArTiin(95):6.
'6Diriwaydan oleh Ath-Thabari dalam Joil' Al Bayan An Ta'vil Ayi Al Qur'ot

(ld. 30, h. 159) dengan sana&nya. dia berkata: Ali menccritakan kepadaku, dia berkata:

Abu Shalih me,nceritakan kepada kami, dia berkma: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dad Ali bin Abu Thdhah, dari Ibnu Abbas.
Aku tidak meiremukan dalam berbagai sumber periwayatan (dari Ibnu Abbas)

tentang riwayat yang menyebutkan tafsir surah Al 'Alaq, Al Qadar, dan Al Bayyinah.
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Tafsir Surah Az.T:.lzarlaln

I1{3DIFmmAIlnra'&r; @ ffr Ci ';t 36i ja3- #
iA 93 iit 'JgL- j;;- "tuotgsiqnwtgnqasjalwrtuMkm
seberat dzurah pun, niscaya dia akan melilnt (balasot)nya. Dan

bwangsiapa yang mengerjakan kcjahatm sebesu dzurah pun,

niscaya dia akan melihat (balasan)ny pula&ws

Dia berkata, 'Tidaklah (dari)3056 seorang mukmin atau kafir yang

berbuat kebajikan dan kejatratan di dunia melainkan Allah SWT akan

memperlihatkan 3057 (balasan) kepadanya. Seorang mukmin akao

diperlihatkan segala kebajikan dan keburukannya, lantas Allah SWT

mengampuni segala keburukannya dan memberinya ganjaran atas segala

perbuatan baik (yang dilakukan)nya Sernentara itu, orang kafir akan

diperlihatkan (balasan) atas keboikan dan keburukannp, lantas Allalt

memberi ganjaran aas kebaikannya dan diazab das kebunrkannya."s5t

ooc

*t 
Q". Ar?alalah(99): 7 d"n t:

ffi 
Rcdatrsi t-r.bahm &ltm A&Drr Al l*Iantss.w Dalm Jud' Al fuWr tiltllis: mcndatagkan.*t Atr-Thabari meriwayatkan dso yang sama dalnn Joni' Al furw An To\til Ayi

Al Qw'or (ild. 30, h. 173) dengan sanad-nya, dia berto: Ali mcnccritrlm kepadaku,

dia bcdr*u Abu Shalih menceritakan k€pada kami, dia bcrlcrta: Mu'awiyah
meirceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Ttalhab dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi mcriwal'atkannya dalam Al Ba'tsu va A*lfrtqtw (h. tl) dcngan soud-
nyq dia ber*ata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabu*m kepada knmi, Abu Al Hasan

Ath-Thara'itr mcnerangkan kepada lcami, Utsmm bin Said menceritakan kcpada lcami,

Abdullah bin Shalih monceritakan kopada lomi dari Muwiyah bin Shslih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas...duaatsar.

As-Suynthi m€nyarakannya dalam Ad-Durr Al Mqrtno (ld. 6, h. 381). Ia
menisbatkmnya k€pada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abu Hdim, dari Ibnu Abbas.
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Tafsir Surah Al'Aadiyaat

tl44olFirmarAllah ro'& );5i C 6 # til 'e
apakah dio tidak mengetalrui apabila diborylcitkot ap
dalam Pu6*.,dose

{i "Iuhka

yang ado di

Dia berkata "Maksud lafazh );fr( 4 C '.i t adalatr digali

(kuburnya)."3m

$UllFirmarAllah fa'da 2eltili g
ada di dalam dada.',trr

C'Jg, "bt dilahbkot w)wg

Dia berkata, "[.afazh 'J#, di sini maksudnya adalah ubriza

(dimunculkan)."ffi2

ooo

* 
Q". Al Aadipt (10): 9.

m ltr-Thabari mcriwayfuya dulfr Jd' tt fuW, ,ln Tahil Ayi Al ew'an
6ld. 30, h. l8l) dcngm soudayo, dia bertatr. Ali mmitr&m kcpadalcu, dia berkata:
Abu shatih me,nceritakm kaada lmni, dia bcrtatu lrru'rwiyah mcnccritakan kepadaku
dari Ali bin AbuThalhah, dri lbnuAbbas.

'*' Q". Al Aadiy,ad (10): 9.
3@ Atlr-Thabari meriwaydrm otso yfrgsama dalmr "Iarri ' Al Bayot An Ta,vil Ayi

Al Qw'an (ld. 30, h. 173) dengan dia bcrl@: Ali menceritakan kepadaku,
dia berkafa: Abu Shalih 66a6sitalca1 kepada knmi, dia hkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari AIi bin Abu Thalhah, dai Ibnu Abbas.

Al Baihaqi merirvay*kannya dalam Al Ba'tsa wa.1*lfisyllr- (h. 8l) dengan sanad-
nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq mengabartan kepada kami, Abu Al Hasan
Ath-Thara'ifi menerangkan kepada kami, Utsman bin Said meirceritakan kepada kami,
Abdullah bin Shalih menoeritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin
Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas...duaatro.

As-Suyuthi menyatalonnya dalan Ad-Dun Al Man*ur fild. 6, h. 381). Ia
menisbatkannya kepada Ibnu AI Mundzir dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas.
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Tafrir Surah Al Qaad'ah

ll442lFirman Allah Ta' alo,'tl26ii" n-i Kiorrd. ffi

Dia berlota, "';)6rt
yang diagungkan oleh Allatr

hamba-Nya."m

adalah salah sanr narna tlari Kiamat

SWT dan png diperingatkan kepada

ooo

fld- 6, h. 3tl). Ia
Abu Hatim, dari lbnu

Tafrir Surah At-Takaatsur

tl{43lFinnmAllah Ta'tu,;)i ,} #i "i{ii 'f 
"Kenadior

kon. psti alw, dtotyd Na lroi itu tefiog keniham (yottg lconu

ttugotFrrugolrb, d Aona itu).ffi

Dia bcdcafia, "Ifunikmam adahh sehatnya bodan, pendengamn,

dan pcnglih*an, yang akm dimintai @oleh Allah

SWT kcpoda seorang hambs dalnn hal apa saja dia

mempergrmakannya3m Scdanglon Allah SWT lebih msrgetahui teNilang

hal inrdsipadamcdra9dirilfhpp*firmm-l.b,a, frg'9,'f'l
$5 ,i 'b( ;i*i 'g 

"W 
'htiosoilahkarunungitani

* 
Q". At Qari'eh (l0r): l.s Aft-ftabci meriweSrdmnya i/urlm -ld' tt tuyr .4n Ta\oil Arn Al Qw'ot

(ld. 30, h. ltl) d€ngan sdah dia bedffi: Ali reita&m k@aku, dia berlsfi:
Abu Shatih Ecoccdtakm k€pada krni, dia bc*dr ttfo'swiyah mcnccritah k€padaht
dari Ali binAbuThalhah, dri IbnuAbbas.

As-Suyrilti mcayatrh,ya delu Ad-Dtt lI ltuts
menisbdrmnya k4oda Ibnu Jrir, Ibnu Al mmAt, dm Ibnu
Abb8s.* 

Q=. At-Takaatsrn (f02): 8.
M Ddm Jotri' Al klwt dnilis: mcmpequah-
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aW yang komu tidak ,rrerrrptoqni pengetahun tentongtya.

Sesmgguhnya pendenguan, penglihaton don lrati, semuanya itu akan

dimintai prtanggungiawabamln r. ut6? E*fi

ooo

Tafsir Surah Al 'Ashr

ll46lFirman Allah Ta'ala, ,Zf$"mni maso.'M

Dia berkata, "lvlasa adalah bagian dari walfir siang."3uo

ooo

Tafsir Surah Al Humazah

114{q Firman Allah Ta' ala,'r'^il
diiutup rapat atas nerelra.'Nr

& $y"*t*rg,rt rr1, api itu

* 
Q".Al Israa' (17):36.

36 Diriwaydlcan ole.h Ath-Thabari &ln Joni' Al Bqw, An Ta'wit Ayi Al Qtr'an
fld. 30, h. 184 san lt5) dcngan sdaya,dia bcrkda: Ali meirccritakan kepadaku, dia

berkdu Abu Shdih me,nccritakm kqoda kmi, dia be*atL Mu'awiyah menccritakan

kepadaku dari Ali bin Abu Ttalhab dri lbnu Abbas.

Ibnu Katsir meny&kmnya daln TSsir Al Qu'ot Al Azhim fld. E, h. 498). Ia
menyandarlcannya k€padaAli bin AbuTMhah, dari Ibnu Abbas, sebagai sumbernya-

As-Suynthi dalam Ad-Dwr Al lt{utss fld. 6, h. 387). Ia menisbdannya kepada

IbnuJarir, IbnuAbuHatirm, Ibnulr,IardawailUdanAlBaihagi MnSyt'abAlIman, dari

IbnuAbbas.

'oer.AlAshr(lo3): l.
3m Diriwayatkan oleh Ath-Thabari iJoiln Jani' Al Baran An Ta'wil Ayi Al Qur'an

(ild. 30, h. lE7) de,ngan sanad-nya. dia bcrte Ali menceritalran kepadaku, dia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepada lranl dia b€rkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abb6.

''' Qr.Al Humazah (lOa): 8.
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Dia berkat4

(dituttrp).ffi

ooo

Tafsir Sumh Al Fiil

1144q FirmanAllah Ta'ala, Jr91 *1 ;* JriV "Dan Dia
mengirimkan k Wdo mereka bwtmg yotg berbnbng-brfung. ffi3

Dia berkata, "Sebagiannya mengihrti sebagian 5/ang lain."ma

U44TlFinnan AUah Ta'ala, tbY ,# # ,Iatu Dia
runjadikan mereka seperti dau4auyory dinako futd).fits

Dia bertata, "Daundarm di sini m*$dn)/a adahh jcrarni.',o6

ooo

met nainaqi mcrirvayutkmya iblfr At fu'ts! wa l*lt,rly,,- (h- 300) dcngan
sord-nya, dia berlr&: Abu Zakuia bin Abu rnaq mcngatetm kcD.ds hi, Abu Al
Hasan Ath-Thra'ifi mcnerangh k€peds lcmri, Insmu bin said DcncEitakm k€pada
kmi dari Abdullah bin Shalih, driMurwiyahbin Shalih, deiAli binAbuThalhah, dari
Ibnu Abbos* 

e".At Fill (lo5): 3.
3o'A&-ltabari meriwaydmqra dslm taGim}a 0n 30, h- l9l) ilagm soud

yangsma@a anorc.l4T2.
Al Baihaqi meriwayatkannya dalffi hla'ill*Itabrvoh 0ld. l, h. 123). Ia

menghubungkannya dengan arro scElehyq dcogm aqn die bcrtatu Abu
7al<aria bin Abu Ishaq At Muzal*i mcnqitah tcpoOanf dia bqtrtr Abdultah bin
shalih menceritakan kepadalcu dri Muawiyahbin shdilL ddAlibh AbuThalhah, dari
Ibnu Abbas...drnatso.

-t e".AI Fiil (lo5):3.

''t Al B"ihoqi meriwaydrunp &|ffi hlo'it Arlfubvw&0H- l, h. 123) secara
manslul dagam arsr sebelumnya drnrgn s@d)rug sua-

nlqfrzih 
'r'{i artirr}n adatah nttubbaqah
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Tafsir Surah Quraisy

t144sl Firman Attahra'ata, +;3:ri ;}i 'q #+ @ "r,j +lry
"Korena kcbiasaon or(mg-orang Qtraisy, (yaitu) kcbiasaan mereka

bepergian pada musim dingin don mtuim 4nnas.'N?

Dia berkata, "Maksud lafazh #+ adalatr lunmihim hajat

mereka."3o78

ltuslFirman Allah ro'ata, f-i n #r;5 e!, n AJt oii 'Tots
telah memberi makanan keWda mereka mtukmenghilangkan lapr dan

mengamankon mereka dari kctakutan.'tso?e

Dia berkata" "Ivlaksud lafazh ei n i5t .sii adalah,

kepada orang-orang Quraisy penduduk Makkah, berkat doa Nabi Ibrahim

AS manakala beliau berl€ta, o.f$ 'i ;St;6 'Dan beri rezekibh

mereka dari buh-btnlun'.(Qs. Ibraahiim [4]: 37)3080

114501 Firman Allah Ta'ala, f.; U #r;i "Dor mengononkor mereka

dori kctahttan"

'- Qr. Quraisv (1()5)' 1 dn2.
3m Diriwayakan oleh Ath-Thabari datam Jmi' Al Balwt An Ta'wil Ayi At Qw'ot

Cld. 30, h. 198) dengm sanadnya, dia berke: Ali mcnceritakan kepadakq dia berkda:
Abu Shalih meirceritakan kcpada kami, dia bertdu Muawiyah menceritalcan kepadaku

dari Ali bin Abu Thalhalu dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menyatakannya ddamAl ltqu (ild. 2" h.56).

'* Qr.Quraisy (l0O: a.
3o0 As-Suyuthi menydakannya dalan Ad-Dan Al Mantsur (ild. 6, h. 397). la

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu

Abbas.
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Diaberlcm, "IvtanalolaNabi Ibrahim AS b€dcffi,lii j14 3;
lif. 'n$ 'YaTtrtatht, jodikanlahnegrt ini (Malclcah), negerilwtg

amon'." (Qs. Ibraatriim [4]: 35)30tt

ooo

Tafsir Surah Al Maa'uun

tl4srl FirmanAllah ra'ata,'bi6 ii\, C'i r-.i(O <6:giL!rIJ
"Maka lrecelalraoilah bagi orang-orang yang slulat, (yaita) or(mger(mg

yng lalai dui slulatnya.'tsot2

Dia berlota, "Merekalah orang-orang munafik yang berbuat riya

kepada manusia dengan shalat mereka jil<a ada manusia, dan

meninggalkannyajika mereka ddak adq scrta enggan (menolong mereka)

dengan pinjmm atas dasar kebencian kepoda mclelca. Itulah al

m,oa'trur.ffi

*'Ibid.
*e*.AlIrraatrm (rof: adan 5.
m Diriwqrdrm oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al tutwt An Ta vil Ayi Al Qu'ot

fild. 30, h. Zll, ?fi\ dfi 206) dengan sou&nya, dia bcrtda: Ali menceritakan

kepadaku, dia bcrteta: Abu Shalih menceritakan k€pada kami, dia bertata Mu'awiyah

menceritahkcpodrku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Snyrhi ncay*akannya dalam A&Dwr Al lvlantsw (ild. 5, h. 399), dia berkffi,
*Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu lvlardawaih, dan Al Baihaqi dalam

W'ob Al Imot mcdwa;/dlrannya dari lbnu Abbas."

As-Suyuhi meayatakan otso no. 1453 dengan ri*ayat png lain (ild. 6, h. 403)

dengan solrd.tyen dia berkata, 'Lafazh 'J;"6 'rt;i"i 'Engor (ncnolong &ngqr)
bootg brgrou', maksudnya (yaitu) zalot." Ia menyandartannya. k€pada Al Baihaqi

sebagai sumbcmya
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ll452l Firman Allah Ta'ala, <r$i "Orang-orang yang

berbuat riyn.'Nu

Dia berlcata" "Merekalatr orang-orang munafik yang berbuat riya

kepada manusia dengan shalat mereka jika ada manusia, dan

meninggalkannya jika mereka tidok ada."3085

114531 Firman Allah Ta'ala,'0,6 'o;"'j "Dant enggan (menolong

dengan) b mang furguns.'ts0B0

Dia berkata, "Ivlaksudnya adalah enggan (menolong mereka)

dengan pinjaman. Itulah al maa'tnn."30E7

ooo

'* Qr.Al tvlaa\run (107): 5.

-t Diriwayatkan oleh Ath-Thabari ddam Jani' Al Batan An Ta'wil Ayi Al Qur'ot
fild. 30, h. 201, W2" dfi 206) dcngan soday\ dia bcrk&: Ali mcnceritakan
kepadaku, dia bcrlcaa: Abu Shalih menceritakan kepada lrami, dia berlrata: Mu'awiyatr
menccritakan kepadaku dad Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi menydakennya dalam Ad-Dcr Al Mortsw (ild. 5, h. 39), dia berkatg
*Ibnu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abu Hdim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Syu'ab Al Iman mcrirvaydrannya dari Ibnu Abbas."
As-Suyuthi menyekan qtse no. 1453 dengm riwayat yang lain (ld. 6, h. 403)

dengan solrrdaya, dia bertata, 'Lafrzh ';t&$ 'o;"') 'Eagtt (menolong dengan)

bootg bergwa', maksudnya (yaitu) zak*" Ia menyandarkannya kepada Al Baihaqi

sebagai sumbeinya

'* Q.. Al Maatlm (lO?): 7.
3o7 Diriwayatkm oleh Ath-Thabari dalm Jani' Al Balnn An Ta'vil Ayi Al Qur'an

Cld. 30, h. 201, 2O?- dn 206) dengan soudtya, dia berkata: Ali menceritakan

kepadalsu, dia bedcu Abu Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

As-suyuthi meny&kannya dalan Ad-Durr Al Mantsur (ild. 6, h. 399), dia berkata,

'Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam

Syu'ab Al Iman, meriwayatlcannya dari Ibnu Abbas."

As-Suyrthi m€Nryekan atsar nro. 1453 dengan riwayat yang lain (ild. 6, h. 403)

dengan sanad-nya, dia berkata" "Lafazh ii6i 'tt;i'it 'Enggan (menolong dengan)

barang berguna', maksudnya (yaitu) zakat." Ia menyandarkannya kepada Al Baihaqi

sebrgal sumbernya

'i t$i
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Tafrir Sumh Al lGutsar

I1454I FimuAlhh Ta'do, 3t; "9. F 'idab dirihatah srutd
ksem Turwnar; br fufurlottffi

Dia bcrtni, 'Scmbclihlah (ltcwrt Kufto) peda rllri Rrya

Kurtm."e{D

lr4ssl Finnm Allah To'ala, 1ffr '; <)rF, 5l "sesusduya
o"angonang lwtg rrprnberci kon t Dialah yotg terlmus. M

Dia berte, "Lafazh .ArF" maksudnya adalah aduwtutra

(musrhrru).3Dt

*Q*Allhrsr(los):2.
DOiriwa5r& ohh AlhThabri iblnJorrld' Al fuWr An Ta'vtl Ayi Al Qu'a

6ld. 30, b" 2l l) CtnSr .nadilyq die bcrtrtr: Ali mcoccrit*rn tcpea*u, dia bc*rta.
Ato Shelfr nmifu kcD.dafml dirbc*all Muawiyah mcoccrit*rn kcpadaku

tui Ali bin Abu Thh$ dri lbou Atbc..-Al Atw.
Al Baihtqi mlrr:tm:n &lm,ls-Sroaa fi krtm Hob ,UrrDtphay (ld. 9,

h.259) acogmsaaaryr, diebcrtel Abu ZalriaYahyabin IHim binMuhmmad
bin Yahla ncog$rtn Lcpoda h'ili, Ahr Al Hasm Ahmd bin Muhmmad Att-
Thra'ifi mcocsryh tcpoda kmi, lJtsman bin Said Ad Dadmi mcncctitakan kcpada

kml Abdullah bin Shdfr mccdirkm kcpadakemi dari Mrnwiyah bin Shdih, dri Ali
bin Atu Ttalhm, dri lhu Abbos

As.tuIilhi m:rtm:n i&rln,l&Dur Al Mottstr (ild.6, h.,103), diaberlo:
Al Baihqi mcawa:rA rlrro tcts€but dalam smanya tcotug ftme Allah SWT,

ilti 'm, ffiilah'Dia bcrl@, 'Iadi, badoalah @ [Iri Raya Kuftu
(s.pcrli ini).'

-er AtItuGr(rot):3.
sr Diriwayfu o16 A&Thabri ilalarn Joni' Al BaW An Ta'vil Ayi Al Qu'a

(ld- 30, h. 212) drago sotd yuig w@a arr scbclumnya.

Al Bnkhri m5ntr&m5n &lam Al Joni' AsbSluhih (dcngu Hasrilur, ymS bcr-

sotd)(|d.3, h" 22f).
Ibnu Hajr bcrto &fu Fdh Al tui (ild. 8, h. 603), "Atso tcrscbut sampai

kcpada Ibnu lvdudewaih mclalui Ali bin Abu Thalhah, dad Ibnu Abbas."

As"Suyuti mcn:taatmyt dalfi Al ltqet (Jld.2,h. 57) dn Ad'Dtrr Al M@tslla,

(ld. 5, h. 4O4). Ia mcoisbdannya daln A&Dar Al Mqrtss kqada Ibnu Jarir,

Abdurrazak bin Abu Hdim, dm Ibnu l\tlardawaih, dari Ibnu Abbas.
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Tafsir Surah Al Ikhlash

t14561 Firrran /.Jllah Ta'ala, 34i 'ii "Allah atutah Tuhan yng
ber gantung (Wda-Ma se gala se suottt'tsw

Dia berkata, "Pemilik Yang Matra Sempurna dalam kedudukan-

Nya, Yang Maha Mulia Yang Maha Sempuma dalam kemuliaannya,

Yang Maha Agung Yang Matra Sempurna dalam keagungannya, Yang

Maha Pemurah Yang Matra Sempurna dalam kemurahan-Nya, Yang

Maha Kaya Yang Matra Sempurna dalam kekayaanny4 Yang Maha

Kuasa Yang Maha Sempurna dalam kekuasaan-Nya, Yang Maha

Mengetahui Yang Maha Sempuma dalam pengetatruan-Nya, Yang Maha

Bijaksana Yang Matra Sempuma dalam kebijaksanaan-Nya. Dialah Yang

Matra Sempurna dalam berbagai macam kemuliaan dan kedudukan.

Dialatr Allah SWT.Inilah sifat-Nya" tidak satu pun (sifat-Nya) yang lebih

pantas (disandarkan) kecuali kepada-Nya."3D3

Aku tidak meoemukan dalam bcrbagai sumber periwayatan (dari Ibnu Abbas)

tcntang riwayat yang maryebutkan taGir surah Al Kaafirun, An-Nashr, dan Al Mas8d.

'* Q".Al Ikhtash (tt2):2.
38 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bcyan An Ta'wil Ayi Al Qur'ot

(ld. 30, h. 223) deirgan sanod-nya, dia berlcata: Ali menceritakan kepadakq dia berkata:

Abu Shalih menceritakan k€pada kanri, dia bcrkata: Mu'awiyah menceritakan kepadalcu

dari Ali bin Abu Thalhab dari Ibnu Abbas.

Al Baihaqi dadtmrt Al Asma'va Ash-Shrld (h.7E) secara maushul

dengan atso sdelahnya dengan sanod-nyq dia berkata: Abu Zakaria bin Abu Ishaq Al
Muzakld mengaba*an kepada lcami, Abu AI Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdus

Ath-Thara'ifi meirgabarkan kami, Utsman bin Said Ad-Darimi menceritakan kepada

kaml Abdullah bin Shelih maceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shdih, dari Ali
bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas

Ibnu Katsir menyatalonnya dalan Tofsir Al Qur'an Al Azhim (ild. 8, h. 547) secara

maus lrul dagan arsr setelahnya

As-suyuthi m€nyatalonnya dalam Ad-Durr Al Mantsw (ild. 5' h. 415) secara

mauslrul dengat arsr setelalrnya Ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu

Hatim, Abu Syeikh dalam ll Azhamah, dan Al Baihaqi dalam lI Asma'wa Ash-Shifat

melalui Ali, dari Ibnu Abbas.
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It4sTlFirnmAuah rtda,"A f;L fi Ki ;31 b,ffi&
seorang W lwtg setaa &ngm lria.M

Dia be*ata, "Maksudnya adalah, tigt su&r
menyerupai Dia, Ivlaha Suci Allah Yang Ilrlaha Esa

Perkasa."m5

trm ymg

lagl It aha

ooo

Tafrir Surah AI Fataq

[14ssl Firman Atlah ra'afu ;;tr, g-, i;"1 S ,Kn&otd\ .Ato

berlindung kerydo Tulun yong mengusoi &tbah,.ffi

Dia berkata "(Subuh juga merupakan) makhlukAllah.ffi

As-Sttyuthi menyatakannya dalam ,lI ltqo. (JliL 2,h- 57) d.qg'n HLzfo r- (Itrba
yang bergantrng kepadrNya segata scslrdl). Dia bc*d, aysihD pcmilikymglrrrha
Sernpurna dalam kedrdub}.Iya"

'* Q".Al fthlash (lr2): a.
3Ds Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalnJoni' Al kW, An Ta'wil Ayd Al eu'a

(ld. 30, h.224) denrgm soudymg sama poda asc scbehrrrm.5ra

Al Baihaqi merirvaydannya dalam Al Asma'wa Asl;grifa (h- l\) lmn,mtslut
dengan alro setelahqra

Ibnu Katsir menyelcennya dal36 Tafsir Al Qw'or AI Azhim (ild- t, h- 5a7) socra
maus lrul dagan arsa sebelumnya

As-Suyuthi menyatakannya dalan Ad-Dwr Al M@ilsta. (ild- 6, h- 4f$ secara
mauslrul daryan atrc sebclumnya

'* Qr.Al Falaq (ll3): t.
3@ Diriwaydkan oleh Ath-Thabari dalam JMi' /ll fur@ An Ta'wil Ayi tlt eu'or

(ld. 30, h.226) dengan s@odlry\ dia berlota; Ali mcoceritakm kcpadaloL diabcrtu
Abu Shalih m€Nrc€ritakan kQada kami, dia berlsta: Mu,awiyah meaccdtakm keedrku
dari Ali bin Abu Thalhah, dri Ibnu Abbas.

As-Suyuthi m€nyatakannla dalam Al ltq@, Old. \h. 57) iln A&Dro.T Al lttuwu
fild. 6, h. 408). ta menisbdannya kepada Ibnu Jrir, Ibnu Al Mrmdzir, dm Ibnu Ahr
Hatim, dari Ibnu Abbas.
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[14s91 Firman Allah ra'tu, 6 ti1 g.$ f q3 "Dan doi
kcjalwtan nolon Wbila telah gelq>gulita.'3ot

Dia berkffi, "Apobila damg mcnghampiri."m

[14601 Dia berkta teotaog (srafsuratr) Al Qw an yang tcrgolong

Makkiyyah atau Madaniyyah: Al Baryrah, Aali 'Imlaan, fui-Nisaa', Al
Maa'idah, Al Anfral, At-Taubalt Al Haij, An-Nuur, AI Ahzaab,

Waltadzina k$a4tru Al FadL Al lladii4 Al Mujaadilah, Al Hasyr, Al
Mumtalranah, Al Hawariy5nnrl3lol At-Taghaabun, Ya A14ruIan-Nabiyyu

Idza Thallqturu o*Nin', 3r@ Ya 4yrutn AwNabiyytr Lima

httwrilm+3r{B 61 Fajr, Wa AI-Idli I&a Yaghsya,3tu Ima Arvnlna tru Fi
Iaitati Al Q&,'r06 Lon Yaho\ rbm Ztlzilat, dan ldza ja'a Naslmtllohi

wa Al &rh (Scluruhnf,a) tmm di lttadinah. Selain surah-surah tersebu!

b€rarti (tmtn) di lvtekikalt-rsrr

'- e".At F.tq (ll3):3.
DDiriwqdm olct AG.T&i ib.&rltri' Al Barn, An Ta'vil Ayi Al Qw'ot

(ld. 30, h. 226) @s dyag ran pdr acrr scbclumya.
As-Suynhi mt|drtml|l itu Atlhrr Al lttdrirts7I,, (ild. 6, h. 4lt). Ia

mcnisbdcmnya kcP.& Ibm Jrh, lln Al mmazir, darr Ibnu Abu Hdim, dri Ibnu
Abbas.

,to S,rah M.hmed gg rtirrturfurAl eital.
rtot g|tla6 1sfi:slufi.
il@ SurahA&Ibhrq.
'rB SurahAt-Tehiim.
3rq surahAl-Leil.
316 surahAlqo&.
'rG Ibnu Katsir myafu56 lfu Fdro'il Al Qu'an (h. 5), cc,L Dar Al

Marjm" lkiro.
Dia bcrl@ Abu Ubsid bc*rir Ab&ll* bin Shalih mcnoeritakan kepada lcami

dari Mu'awiyah bin Shalib, dd Ali bitr Ah ltralhal1 dia bcrlcata:....

Dia bcrlromcuE tahg aaoffi, dcngan p€rkeannf: ini mcrupakan sarad
yangslwhih dari Ali bin Abu Thalhah yagrrcltyhur. Dia adalah salah satu dari sahabat

Ibnu Abbas'ymg mcriwa:r&n teetodri dfuinya (seperti ini). @a mcnyebutkan pula

dalaur surah-surah tUaAmiyyalU lrnd At Hujuraat dan Al Mu'awwidzatain (Al Falaq

dan An-Naas).
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